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� 1  , מר רועי רביב1. ע.ת/1      :העדי

 2  , מר גיל לוי2. ע.ת/2      

  3 

  4 

 5  פרוטוקול

  6 

 7  אנחנו מתחילי� ע� רועי רביב?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8  נכו�.  עו"ד צביר�:

 9רועי רביב. אתה מוזהר בחובת אמירת האמת, אחרת אתה צפוי  בוקר טוב,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 10לעונשי� הקבועי� בדי�. אתה תיחקר על ידי המדינה ואחרי זה על ידי 

 11הסנגורי� של הנאשמי�. אתה עונה על מה שאתה ראית בעיניי� ושמעת 

 12באוזניי�, לא מנחש, לא מסיק מסקנות, לא משער השערות. א� לא זוכר, 

� 13  לא יודע, אומר שלא יודע. בסדר? כ�. אומר שלא זוכר. א

  14 

 15  :, מר רועי רביב, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה נגדית לעורכת הדי  קר  צביר 1ע.ת/

 16  טוב, רועי, בוקר טוב. בוא תספר לנו מה אתה עושה, במה אתה עוסק?  עו"ד צביר�:

 17  אני מנהל חברת הייטק.  העד, מר רביב:

 18  מה הוא?  עו"ד רובינשטיי�:

 19  שי� את המיקרופו� עלי* רק. אה, הוא שולחני, הרווחת.  צביר�:עו"ד 

 20  מנהל בחברת הייטק.  העד, מר רביב:

 21  אוקיי.  ש:

 22  באיזו חברה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 23  הייטק, סטארט אפ.  העד, מר רביב:

 24  ?10אוקיי, ומה הקשר של* לאשקלו�   עו"ד צביר�:

 25  בבעלותי., אתר שפתחתי, היה 10אשקלו�   העד, מר רביב:

 26  אני רק מבקשת שתדבר יותר בקול, אני לא שומעת.  עו"ד נגב:

 27  , אתר שפתחתי, היה בבעלותי תקופה מסוימת.10אשקלו�   העד, מר רביב:

 28  אז בוא תספר לי על תהלי* ההקמה.  עו"ד צביר�:

 29  כמה חודשי�, בער* שנה אחרי הבחירות באשקלו�,  העד, מר רביב:

 30  שנה? של איזו  כב' הש' מרגולי� יחידי:
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 1, מערי* שנה, אפילו יותר קצת, נוצר קשר ביני לבי� בחור שהיה כותב 2013  העד, מר רביב:

 2פוסטי� בפייסבוק, דורו�, סיכמנו לכתוב פוסטי� ביחד ולאחר מכ� פתחתי 

 3  את האתר, זהו.

 4  דורו� זה דורו� נקשרי?  ש:

 5  כ�.  ת:

 6  תתייחס לחלק כל אחד מכ� בהפעלת האתר.  ש:

 7של האתר באופ� רשמי, אני הייתי הכותב באתר. דורו�  אני הייתי הבעלי�  ת:

 8  כתב טור דעה משלו והיה עוזר לי בשיתופי� של הכתבות במדיה החברתית.

 9  ואיזה תכני� היו באתר?  ש:

 10בעיקרו� היו תכני� של אתר חדשות, אבל בעיקר תכני� פוליטיי�   ת:

.� 11  ביקורתיי

 12  ביקורתיי� למי?  ש:

 13  כלפי איתמר שמעוני.  ת:

 TPA?  14י, ושל מי חברת אוקי  ש:

 15  הייתה שלי.  ת:

 16  ומה הקשר שלה,  ש:

 17  לאתר?  ת:

 18  כ�.  ש:

 19  האתר ישב תחת החברה הזו, החברה החזיקה באתר באופ� רשמי.  ת:

 20  אוקיי, האתר בבעלות*?  ש:

 21  האתר היה בבעלותי, כ�.  ת:

 22  ומתי מכרת אותו?  ש:

 23  .2015בסביבות סו+   ת:

 24אז בוא תספר לי על התהלי* של המכירה, תספר לי על המגעי� הראשוניי�   ש:

 25  שהיו למכירה.

 26היה איזשהו שלב במהל* התקופה שדורו� בא אליי ודיבר איתי על המכירה   ת:

 � 27של האתר, מה אני חושב על למכור אותו. לא באמת רצינו, נקבנו בסכו

 28  מאוד גבוה.

 29  את הפרטי�. נקבת� בסכו� למי למכור אותו? תספר לי  ש:

 30למכור, דורו� בא ואמר לי שהוא פנה לכמה גורמי�, ביניה� יואל דוידי, נקב   ת:

 31  בסכו� של מיליו� שקל.

 32  למה מיליו� שקל דווקא?  ש:
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 1  למה?  ת:

 2  מי החליט על המיליו� שקל?  ש:

 3  אני, כי לא רצינו למכור אותו באמת.  ת:

 4  לגורמי� שוני�,אוקיי, אז דורו� אמר, תמשי*, דורו� אמר ל* שהוא פנה   ש:

 5  כ�, רצה למכור אותו,  ת:

 6  ביניה� יואל דוידי.  ש:

 7במיליו� שקלי�, אמרו לנו שהסכו� לא ריאלי וירדנו מהנושא. לקראת סו+   ת:

 8  ,2015, א� אני לא טועה, נובמבר 2015

 9  מי אמר שהסכו� לא ריאלי רק?  ש:

 10  כל מי שפנינו אליו.  ת:

 11  מה?  עו"ד רובינשטיי�:

 12  כל מי שפנינו אליו.  יחידי:כב' הש' מרגולי� 

 13  הסכו� הזה לא ריאלי.  העד, מר רביב:

 14  אוקיי.  עו"ד צביר�:

 15  מה הייתה השאלה?  העד, מר רביב:

 16  תמשי*.  ש:

 17  ביצענו, דורו�, לא אני, ביצע עוד פנייה. 2015זהו, אז לקראת נובמבר   ת:

 18  למי?  ש:

 19  כל מיני גורמי� בצד של איתמר בניסיו� למכור את האתר.  ת:

 20  למכור את האתר?למי   ש:

 21  ליואל, ונקבנו בסכו�,  ת:

 22רק שאני אבי�, פנו לגורמי� מהצד של איתמר שמעוני כדי להגיע דרכ�   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 23  ליואל דוידי? זה מה שאמרת?

 24לא, הייתה עוד פנייה מהצד של דורו� אליה� או פנייה מהצד שלה� לדורו�,   העד, מר רביב:

 25  יק,אני לא יודע להגיד ל* במדו

 26  אבל מה הייתה מטרת הפנייה? כי אתה אומר למכור לדוידי,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 27  מכירה של האתר.  העד, מר רביב:

 28  לא לדוידי, מכירה של האתר באופ� כללי?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29  מכירה של האתר באופ� כללי.  העד, מר רביב:

 30  אוקיי.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 31ה פנייה מהצד שלנו לצד שלה� או מהצד שלה� לצד שלנו, אני לא יודע היית  העד, מר רביב:

 32  להגיד ל*,
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 1  מי זה ה�?  עו"ד צביר�:

 2  גורמי� בצד של איתמר, כ* הוא אמר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 3גורמי� בסביבה של איתמר. הייתה פנייה לגבי מכירת האתר, דורו� בא   העד, מר רביב:

 4  יה, נקבנו בסכו�.אליי ע� ההצעה, אמרתי לו אי� בע

 5הצעה שכשדורו� בא אלי* ע� ההצעה אתה יודע מי עומד מאחורי ההצעה   עו"ד צביר�:

 6  הזו?

 7אל+  400אז עמד כבר יואל מאחורי ההצעה הזו, הצעה של סכו� של   העד, מר רביב:

.� 8  שקלי

 9  שזה,  ש:

 10  והתחלנו להתקד�.  ת:

 11  אוקיי. אי* התקדמת�?  ש:

 12  לא יודע ע� מי,היו כמה פגישות של דורו�, אני   ת:

 13  יש לי בקשה,  עו"ד רובינשטיי�:

 14  לא, מה שאתה יודע.  עו"ד צביר�:

 15לא, יש לי בקשה. מרבית אמרתו של העד, כפי שנגבתה בשעתו, היא עדות   עו"ד רובינשטיי�:

 16שמיעה, ולכ� גברתי אמרה לו את מה שאמרה לו. אני מבקש שהעד יעיד על 

 17הוא עד מעדי התביעה. תרצה מה שהוא נטל בו חלק. דורו� נקשרי, אגב, 

 18  התביעה להביא אותו, אני אשמח מאוד.

 19  טוב.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 20אל+ שקל זה סכומי� שהוא נקב בה�, בוא תסביר  400,גברתי, העד אמר ש  עו"ד צביר�:

 21  בבקשה,

 22על דברי�  במקו� הזה אי� באמת סיבה להתנגדות, אבל בנקשרי� אחרי�,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 23  שעשה דורו�, הוא לא יכול להעיד.

 24  מאיפה אתה יודע את הדברי� שדורו� עשה?  עו"ד צביר�:

 25  הוא בא לספר לי.  העד, מר רביב:

 26  שמעת אות� מדורו�?  ש:

 27  כ�.  ת:

 28  אוקיי.  ש:

 29  אבל דורו� עשה, וזה עדיי� עדות,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 30  כ�, גברתי, אבל ברגע שהוא שמע מדורו� אז יש לזה,  עו"ד צביר�:

 31  אז לא, מה שדורו�,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 32  אבל דורו� יגיע.  עו"ד צביר�:
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 1זו לגמרי עדות מפי השמועה א� תהיה חשיבות, כי א� דורו� יעמוד פה ויגיד   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 2  לא אמרתי, זה עניי� אחר.

 3  י.בוודאי, בוודא  עו"ד צביר�:

 4  לעצ� האמירה, בוודאי.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 5  אוקיי.  עו"ד צביר�:

 6  אבל לא לתוכ�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 7  זאת הכוונה, גברתי.  עו"ד צביר�:

 8  טוב.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 9  לגמרי, זאת הכוונה.  עו"ד צביר�:

 10  רק כדי להקדי� מצב שדורו� יגיד משהו אחר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 11  נכו�, גברתי.  עו"ד צביר�:

 12  בסדר גמור.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 13אל+ שקלי�  400, סגרת� ביניכ� על 400אוקיי, אז אמרת שאת� ביקשת�   עו"ד צביר�:

,� 14  וזה הסכו

 15אבל אני רוצה לעצור רגע ולהבי� עוד צעד אחד קוד�. אתה אמרת קוד�   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16ל דורו� לכל מיני גורמי� בצד של איתמר שלקראת נובמבר הייתה פנייה ש

 � 17שמעוני למכירה של האתר, אתה לא יודע א� את� פנית� אליה� או ה

 18  פנו אליכ�, למה,

 19  אני לא זוכר, אנחנו התחלנו לדבר על נושא של מכירת האתר,  העד, מר רביב:

 20  עכשיו רק תסביר לי,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 21  כ�.  העד, מר רביב:

 22  את הנמעני�, למה לגורמי� מהצד של איתמר שמעוני?  יחידי: כב' הש' מרגולי�

 23  א' צרי* גורמי� בעלי הו�, ב' גורמי� שכ� ירצו לקנות את האתר.  העד, מר רביב:

 24  למה שה� ירצו לקנות את האתר?  עו"ד צביר�:

 25כל מי שמעניי� אותו גופי תקשורת, מי שמעניי� אותו פוליטיקה ירצה לקנות   העד, מר רביב:

 26  .את האתר

 27  טוב.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 28  טוב. תמשי*.  עו"ד צביר�:

 29זהו, הייתה אחרי זה פגישה שלי, של דורו� ושל יואל באחד מבתי הקפה   העד, מר רביב:

 30  באשקלו�, ש� סוכ� על הסכו� ועל דר* המסירה של הכס+.

 31  מה סוכ�?  ש:

 32  אל+ שקלי�. 400סוכ� שהמכירה תיעשה תמורת   ת:
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 1  תפרט.  ש:

 2אל+ שקלי�  50אל+ שקלי�. קיבלנו  400כירה תיעשה תמורת סוכ� שהמ  ת:

 3אל+ שקלי�, א� אני זוכר נכו�, לאחר מכ� במעמד החתימה,  50באותו ערב, 

 4  אל+ שקלי� לא קיבלנו. 300,ו

 5  אל+ כב' השקלי� האלה? 300עכשיו, מה היה הסיכו� לגבי   ש:

 6  חודשי�. 3שה� ישולמו בטווח של   ת:

 7  על ידי מי?  ש:

 8  איתמר.  ת:

 9אל+  300,עוד פע� את המשפט האחרו�? ממי אתה שומע את הסיכו� שה  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 10  שקלי� ישולמו על ידי איתמר?

 11  זה היה בשיחה בבית הקפה.  העד, מר רביב:

 12  במה?  עו"ד רובינשטיי�:

 13  מי אומר את זה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14  יואל.  העד, מר רביב:

 15חודשי� על  3אל+ השקלי� הנותרי� ישולמו תו*  300וידי אומר "יואל ד  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16  ידי איתמר שמעוני"?

 17  .150,ל 100כ�. יתרת הכס+, הוא לא נקב בסכו�, כי דובר על בי�   העד, מר רביב:

 18  אוקיי.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 19  וממי תקבלו את הכס+ פיזית?  עו"ד צביר�:

 20  ממי מה?  העד, מר רביב:

 21  שקלי� ממי תקבלו? מי יואל אמר שתקבלו?אל+  300,את ה  ש:

 22  עד היו� לא קיבלתי אות�.  ת:

 23  לא, אבל ממי יואל אמר באותה שיחה שתקבלו?  ש:

 24  אמר שישלימו לנו אות�.  ת:

 25  אתה זוכר ממי הוא אמר?  ש:

 26  הוא אמר שישלימו לנו את הכס+.  ת:

 27לא, שאלתי לא מי ישל�, ממי הוא יקבל את הכס+, מי פיזית יית� לו את   ש:

 28  הכס+?

 29  פיזית אני לא יודע מי יית� לי את הכס+.  ת:

 30  אתה,  ש:

 31  גברתי מבקשת לרענ�?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 32  כ�, אני אבקש לרענ� אותו.  עו"ד צביר�:
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 1  תפני את חבריי*.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 2  ,35, שורה 35  עו"ד צביר�:

 3  "פיזית אני לא יודע".  עו"ד רובינשטיי�:

 4  אז בוא,  עו"ד צביר�:

 5  רגע, רגע, חבריי* ראו?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 6  כ�.  דובר:

 7  בסדר? כ�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8  אז בוא תחזור, א� הדברי� נכוני�,  עו"ד צביר�:

 9רגע, עור* די� צביר�, משהו אחד שאני לא אמרתי ל*, אני לא רואה מה   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 10כר במשהו אתה מספר לי. אז שכתוב ש�, אני רק שומעת מפי*. א� אתה נז

 11  ממי היית אמור פיזית לקבל?

 12ממשה פונטה. פיזית הייתי אמור לקבל את הכס+, את ההשלמה של הכס+   העד, מר רביב:

 13  ממשה פונטה.

 14  ממי?  עו"ד רובינשטיי�:

 15  משה פונטה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16  משה פונטה.  העד, מר רביב:

 17  אי* הוא קשור? עצ� לעסקה?אז מה הקשר של משה פונטה ב  עו"ד צביר�:

 18  לא, אני מתנגד לשאלה, גברתי.  עו"ד ג'ורג'י:

 19  תתייחס למעורבות של משה פונטה בעסקה.  עו"ד צביר�:

 20  לא, בוא תאמר קוד� כל מי זה פונטה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 21  שיספר באופ� כללי מה שהוא יודע.  עו"ד רובינשטיי�:

 22  מי זה פונטה מבחינת* בכלל ובהקשר של העסקה, א� יש לו קשר, בפרט.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 23  הרגע שמענו, גברתי, שיש, אז,  עו"ד צביר�:

 24  כ�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 25פונטה מבחינתי נציג של איתמר שמעוני, מעול� לא ראיתי, מעול� לא היה   העד, מר רביב:

 26  לי איתו קשר.

 27  אז אי* אתה יודע את זה?  עו"ד צביר�:

 28  מהשיחות שהוא ניהל מול דורו�.  העד, מר רביב:

 29  אתה שמעת מדורו� על שיחות שלו ע� משה פונטה? אז תפרט בבקשה.  ש:

 30  אני מתנגד שוב לשאלה ולתשובה ג�, גברתי.  עו"ד ג'ורג'י:

 31רגע, אני התרתי את זה רק במגבלה, יש לזה משמעות רק א� יעיד פה דורו�   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 32  היו שיחות", לדוגמה.ויאמר "לא 
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 1  תפרט,  עו"ד צביר�:

 2  בהקשר הזה של עצ� הדיבור, והתובעת לא מבקשת מעבר לכ*.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 3  נכו�. תפרט על השיחות, מה דורו� סיפר ל* על השיחות ע� משה פונטה?  עו"ד צביר�:

 4ה� אחרי  על מגעי� לגבי מכירת האתר, אלה היו השיחות שלו ע� פונטה.  העד, מר רביב:

 5  זה לא היו, לאחר מכ�, עד כמה שאני יודע, לא היו מגעי� יותר.

 6  זאת אומרת, לא היו שיחות,  ש:

 7  אחרי המכירה? לא.  ת:

 8אתה לא שמעת מדורו� אחרי המכירה על שיחות, אני רק, על שיחות של   ש:

 9  פונטה ע� דורו�.

 10י, את המידע הזה על מה וכשאמרת שפונטה הוא נציג של איתמר שמעונ  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 11  אתה מבסס?

 12  מה שאני ראיתי בעיניי�,  העד, מר רביב:

 13  מה שמה?  דובר:

 14  ראיתי בעיניי�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 15  דברי� שראיתי.  העד, מר רביב:

 16  מה ראית?  דובר:

 17  כמו? תסביר.  עו"ד צביר�:

 18דברי� שאני ראיתי, הסתובבות שלו בחברתו, הנוכחות שלו במקומות   העד, מר רביב:

 19  שהוא נמצא בה�, זאת הייתה המעורבות.

 20  ואי* דורו� קשור לידיעה הזאת של*?  עו"ד צביר�:

 21  איזו ידיעה?  העד, מר רביב:

 22  שהוא הנציג של איתמר.  ש:

 23  דורו� ניהל מול� את השיחות לגבי מכירת האתר בהתחלה.  ת:

 24  מול פונטה?  ש:

 25  לפי הבנתי, כ�.  ת:

 26  לפי הבנת* או לפי מה ששמעת?  ש:

 27  לא, אבל זה לא נות�,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 28  לפי מה שג� הוא אמר.  העד, מר רביב:

 29זה ג� לא נת� תשובה למה שאת שאלת. הא� מדורו� אתה הבנת שפונטה   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 30מדברי�  הוא נציג של איתמר שמעוני, או שזה אתה הסקת מסקנות

 31  שראית?
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 1אני מדורו� הבנתי שהוא ניהל שיחות לגבי המכירה של האתר מול משה   העד, מר רביב:

 2  פונטה.

 3כאד� עצמאי  אבל מי היה, מה היה המעמד של משה פונטה, הא� ידעת?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 4  או כמישהו שבא מטע�? ידעת על זה משהו?

 5י אני לא הייתי, אני מעול� לא, אמרתי, לא אני לא יכול להגיד את זה כ  העד, מר רביב:

 6  פגשתי, לא דיברתי, לא ראיתי את משה פונטה,

 7  וג� לא שמעת מדורו�?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8במהל* התקופה הזאת. שמעתי מדורו� שהוא מנהל את השיחות מול משה   העד, מר רביב:

 9  פונטה לגבי המכירה של האתר.

 10מי הוא פונטה? מי עומד מאחוריו, א� יש מישהו שעומד  ולא שמעת  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 11  מאחוריו?

 12  זה,  העד, מר רביב:

 13  מדורו� לא שמעת?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14  זה היה די ברור, את יודעת, זה לא,  העד, מר רביב:

 15  לא, לא מה שהיה ברור, אני שואלת א� שמעת מדורו�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16  לא בא ואמר לי פיזית,לא, הוא   העד, מר רביב:

 17  לא, בסדר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 18אבל זה עלה בשיח ביניכ� באיזשהו אופ�? כשאתה מדבר ע� דורו�, זה עולה   עו"ד צביר�:

 19  בשיח ביניכ� באיזשהו אופ�?

 20  זה היה לנו די ברור, את יודעת, זה לא איזשהו משהו,  העד, מר רביב:

 21  אז מכוח זה שזה ברור,  ש:

 22  שישבנו וראינו, אני אישית לא ראיתי את השיחות מעול�, לא הייתי ש�,  ת:

 23  לא, אבל אני שואלת על השיחות בינ* לבי� דורו�. מכוח זה שזה ברור,  ש:

 24  רק גברתי תקפיד על האופ� שהיא שואלת.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 25  נו, אז?  העד, מר רביב:

 26  זה מה שאני שואלת.  עו"ד צביר�:

 27  החקירה הופכת להיות חקירה נגדית.  :עו"ד רובינשטיי�

 28אבל א+ פע�, אני א+ פע� לא מבינה, באמת, למה אחרי שאני מעירה צרי*   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29  להסכי� איתי.

 30  סליחה.  עו"ד רובינשטיי�:

 31צרי* להתריע קוד� ואז אולי אני אעיר, אבל א� אני כבר הערתי, אז לא   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 32  טוחה שאת� מסכימי� איתי בנקודה הזאת.צרי*. אני ב
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 1אתה אומר שכבר היה ברור, אז אני מבקשת שתתייחס אי* העובדה שזה   עו"ד צביר�:

 2  היה ברור עולה,

 3שני� שמשה פונטה הוא איש של איתמר  3את יודעת, זה היה באוויר במש*   העד, מר רביב:

 4  שמעוני,

 5  באמת. לא, אני מתנגד לאמירה הזאת, גברתי,  עו"ד ג'ורג'י:

 6  בצדק, זה אותו באוויר שיש לנו כרגע.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 7שאלות על מכוח  3מה זה אומר אבל, גברתי, אז אני אבקש לשאול פה עוד   עו"ד צביר�:

 8  מה זה באוויר.

 9אז המשפט הזה חבר* מתנגד בצדק, לתשובה שהוא אומר אי� לה ער*, אז   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 10  גברתי תשאל אחרת.

 11אז תסביר לי מה זה באוויר בבקשה? מה זה אומר "זה היה באוויר"? תסביר   עו"ד צביר�:

 12  לי.

 13  הנוכחות שלו בסביבתו, זה באוויר. הנוכחות של משה פונטה בסביבתו.  העד, מר רביב:

 14  אני מתנגד ג� לאמירה הזאת, גברתי.  עו"ד ג'ורג'י:

 15  אתה ראית, אתה בעיניי� של* ראית?  עו"ד צביר�:

 16  במספר מקרי�, כ�.  ר רביב:העד, מ

 17  אוקיי, מה עוד אתה יודע להגיד?  ש:

 18  ממה ששמעתי.  ת:

 19אוקיי. עכשיו אני חוזרת אל השיחה, אמרת שזה היה ברור ואני חוזרת   ש:

 20לשאלה שלי, תתייחס לאי* העובדה שזה היה ברור ל* עולה בכלל או 

 21  ת?מתקיימת בשיחות בינ* לבי� דורו� נקשרי, אי* זה משפיע על השיחו

 22  לגבי מה, מבחינת האתר?  ת:

 23  לא, שזה ברור שפונטה הוא הנציג של איתמר.  ש:

 24  תראי, זה משהו שהיה, עוד לפני ששמעוני נבחר זה היה ברור לנו.  ת:

 25  אוקיי.  ש:

 26  שפונטה הוא החבר שלו,  ת:

 27  אוי, נו, באמת. גברתי, אני מתנגד לסגנו� השאלה, לכיוו� החקירה,  עו"ד ג'ורג'י:

 28אני אגיד שוב, אני אגיד ככה, מעול� לא ראיתי אותו, מעול� לא פגשתי   העד, מר רביב:

 29  אותו.

 30  עצ� העובדה שפונטה חבר, רק דקה,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 31  אתה מדבר תו* כדי.  עו"ד נגב:
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 1עצ� העובדה שפונטה חבר של שמעוני במש* שני�, א', למיטב זיכרוני,   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 2ב' היא עובדה שאני מניחה שהיא ידועה ,ו� דר*, והעובדה לא מוכחשת בש

 3בקרב כל מי שמסתובב בסביבת�, אפילו לא הקרובה מאוד, זה לא משהו 

 4  שמוסתר.

 5מה הקשר, אני מסכי� ע� גברתי, מה הקשר בי� זה ובי� עסקת המכירה   עו"ד ג'ורג'י:

 6  שהוא משלי* כל מיני מסקנות?

 7הוא אומר כ*, הוא אומר "הסקתי מסקנות", זה מה הוא אומר, לא, אז   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8  שעולה מהדברי� שלו, זה לא,

 9  אז אני מתנגד להסקה הזאת.  עו"ד ג'ורג'י:

 10  בסדר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 11לא, גברתי, אבל הוא אומר, אתה אומר, סליחה, העד אמר שדורו� פנה   עו"ד צביר�:

 12  לגורמי� שקשורי�, שה� מטעמו של איתמר שמעוני.

 13  את זה הוא אמר קוד�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14  הוא אמר את זה, גברתי.  עו"ד צביר�:

 15  נכו�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16  מהצד, מהצד.  עו"ד ג'ורג'י:

 17  כמה פעמי�.  עו"ד צביר�:

 18  נכו�, נכו�, הוא אמר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 19  מהצד של איתמר שמעוני.  עו"ד צביר�:

 20  נכו�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 21  הוא עדיי� לא אמר "מטעמו", גברתי.  עו"ד ג'ורג'י:

 22  אתה אמרת מטעמו של איתמר שמעוני?  עו"ד צביר�:

 23  לא, הוא לא אמר, הוא אמר מהצד.  עו"ד ג'ורג'י:

 24  לא, הוא אמר מהצד של שמעוני.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 25  כ�.  עו"ד ג'ורג'י:

 26  ה הוא אמר.גורמי� בצד של איתמר, ככ  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 27  כ�, גורמי� מהצד של שמעוני.  העד, מר רביב:

 28  אי אפשר לדעת מטע� מה ומטע� מי.  עו"ד ג'ורג'י:

 29אני רוצה לחזור אית* רגע צעד אחורה. אמרת שאת� יושבי� בבית קפה,   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 30זה מפריע לי, אמרת שאת� יושבי� בבית קפה שלושתכ�. אמרת� שעולה 

 � 31 3אל+ תקבלו תו*  300,אל+ ואת יתרת ה 50,אל+ ו 50שאת� מקבלי

 32  חודשי�, ואמרת שדוידי אמר שיתרת הכס+ תשול� על ידי איתמר שמעוני.
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 1  כ�.  העד, מר רביב:

 2  עד פה מדויק?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 3  כ�.  העד, מר רביב:

 4הקפה, א� עכשיו תספר לי ותבהיר לי איפה, בשיח הזה בבית הזה בבית   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 5  עולה שמו של פונטה, אי* הוא עולה בכלל, איפה נזכר שמו של,

 6  לא, גברתי, הוא ג� אישר אבל,  עו"ד צביר�:

 7  אבל אני שואלת אותו שאלה בבקשה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8יתרת הכס+, כשדיברנו על יתרת הכס+, לי אישית נאמר ש� שהיא תשול�   העד, מר רביב:

 9  מי מהצד שלו.על ידי איתמר שמעוני ו

 10  ואני חוזרת על השאלה, הא� באותה שיחה,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 11  אני ג� חושב שאמרתי את זה בהודעה.  העד, מר רביב:

 12  הא� באותה שיחה בי� שלושתכ� נזכר פונטה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 13  וואו, אני חושב שכ�, לא זוכר.  העד, מר רביב:

 14  ו?אני יכולה לרענ� אות  עו"ד צביר�:

 15  בוודאי שאת יכולה לרענ� אותו.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16  אז שוב, אני חוזרת,  עו"ד צביר�:

 17  א� יש התייחסות לזה בחקירה, אז בוודאי שאת יכולה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 18  .35כרגע הוא אישר ג�, עשינו את זה, שורה   עו"ד צביר�:

 19  כ�.  העד, מר רביב:

 20  גברתי,  עו"ד צביר�:

 21  מה כ�? עכשיו תספר לי במילותי*.  גולי� יחידי:כב' הש' מר

 22  שממשה פונטה נקבל את יתרת הכס+.  העד, מר רביב:

 23  טוב.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 24  הוא ידאג להעביר לנו אותה.  העד, מר רביב:

 25  לא הבנתי, את זה מי אמר? לא הקשבתי, לא שמעתי.  עו"ד ג'ורג'י:

 26  פה.יואל דוידי, הוא אמר את זה   עו"ד צביר�:

 27  יואל דוידי אמר.  עו"ד ג'ורג'י:

 28אז אמרת, סיפרת לנו על הסכומי�, עכשיו אני רוצה רגע לחזור לסכומי�   עו"ד צביר�:

 29  שקיבלת� מיואל. תספר לי מה קיבלת�? מתי? אמרת,

 30  .50,ו 50הוא אמר   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 31  נכו�, אז אני אבקש,  עו"ד צביר�:

 32  הוא מחכה. 300,ו  כב' הש' מרגולי� יחידי:
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 1? תספר 50,וה 50,נכו�, אז עכשיו אני אבקש שתספר לי בהרחבה קצת לגבי ה  עו"ד צביר�:

 2  לבית המשפט.

 3  אל+ שקל קיבלנו באותו ערב במזומ�, 50  העד, מר רביב:

 4  מה זה קיבלנו באותו ערב במזומ�? בוא תספר.  ש:

 5  אל+ שקלי� תמורת המכירה. 50יואל פגש את דורו� והעביר לו   ת:

 6  ואתה שמעת מדורו� על כ*?  הש' מרגולי� יחידי:כב' 

 7  אני קיבלתי את הכס+.  העד, מר רביב:

 8  דורו� העביר ל* את הכס+?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 9אז תספר, תספר בבקשה אי* הכס+ הגיע אלי*, תספר לבית המשפט את   עו"ד צביר�:

 10  הנסיבות.

 11  נסענו למרכז אפרידר,  העד, מר רביב:

 12  כ�.  ש:

 13  ש� את דורו�, יואל פגש  ת:

 14  כ�. כשדורו� יוצא מהפגישה לא� הוא נכנס?  ש:

 15  אליי לרכב.  ת:

 16  ומה יש לו?  ש:

 17  אל+ שקל תמורת המכירה. 50  ת:

 18אתה זוכר, בהודעה של* שנגבתה חודשיי� אחרי האירוע זכרת לספר עוד   ש:

 19  קצת פרטי� על אי* הכס+ פיזית הגיע.

 20  שקל, אי� פה, את יודעת, 200בשטרות של   ת:

 21  ה זוכר את הצבע של השקית?את  ש:

 22  לפי ההודעה.  ת:

 23  נו?  ש:

 24  כתומה.  ת:

 25  נכו�.  ש:

 26  אז הכס+ הגיע אליי, זה היה ביו� חמישי בלילה.  ת:

 27לינואר נגבתה העדות של העד,  28,אני רק מציינת לפרוטוקול, גברתי, ב  ש:

 28אל+  50, שזה כחודשיי� לאחר האירוע. כ�, תמשי*. אז זה היה 2016

,� 29  שקלי

 30אל+ שקלי� ראשוני�, וביו� ראשו� נפגשנו במשרדי� של אחד  50זה היה   ת:

 31  מעורכי הדי� באשקלו�,

 32  כ�.  ש:
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 1  אל+ שקלי� כל אחד. 25צ'קי� של  2וש� קיבלתי עוד   ת:

 2  אוקיי, ומי זה עור* הדי�?  ש:

 3  יפתח ב� יעקב.  ת:

 4יפתח ב� יעקב, ואני מציגה ל*, בוא תאשר לי, אני מציגה ל* פה צ'קי�   ש:

 5  בונית, אתה מאשר? כ�.וחש

 6  .453המסמכי� מוגשי� ומסומני� ת/  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 7  זה היה הצ'קי�, כ�?  עו"ד נגב:

 8  כ�, זה היה הצ'קי� והחשבונית.  עו"ד צביר�:

 9  המתמחה מאשרת? בסדר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 10ה בפגישה טוב, אז עכשיו תספר לי מה היה, טוב, בוא תספר לי רגע מה הי  עו"ד צביר�:

 11  אצל עור* הדי�.

 12סוכמו התנאי� להעברה הטכנית של האתר, של המדיה החברתית שניהלה   העד, מר רביב:

 13  אותו, הדומיי�,

 14  סליחה, סוכמו התנאי� להעברת טכנית של האתר ואחרי זה אמרת משהו,  עו"ד נגב:

 15אתר המדיה החברתית שניהלה אותו, הדומיי�, כל מה שכרו* בהעברה של   העד, מר רביב:

 16מיד ליד. הועברו הצ'קי�, חתמנו על החוזה, מה עוד? לא משהו מיוחד, יותר 

 17  פגישה טכנית.

 18  אוקיי. מתי זה היה, אתה זוכר?  ש:

 19  ביו� ראשו�.  ת:

 20  אתה זוכר את התארי* ג�?  ש:

 21  א� יש ל* את ההסכ� את יכולה לרענ� את זיכרונו.  עו"ד רובינשטיי�:

 22  אני כבר אראה לו ג� את זה, אבל אני רוצה,  עו"ד צביר�:

 23תגידי לי מה התארי* ביו� שלישי היה, אני אגיד ל* מה היה התארי* ביו�   העד, מר רביב:

 24  ראשו�.

 25  , גברתי. זה ההסכ�?21אז אני אראה ל* רגע את ההסכ�, ההסכ� הוא נ/  ש:

 26  כ�.  ת:

 27  אפשר רגע לראות אותו, סליחה?  עו"ד רובינשטיי�:

 28  את מי פגשת עוד?  עו"ד צביר�:

 29  מה זה עוד?  עו"ד נגב:

 30, ככה כתוב על ההסכ�. מי עוד, א� בכלל, חו. מעור* די� יפתח ב� 21נ/  עו"ד צביר�:

 31  יעקב, היה באותו מעמד?

 32  אני לא זוכר א�,  העד, מר רביב:
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 1  ההסכ� נחת� מתי? יחסית,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 2  ביו� ראשו�.  העד, מר רביב:

 3  ביו� ראשו� הוא נחת�?  די:כב' הש' מרגולי� יחי

 4  ראשו�.  עו"ד צביר�:

 5  עד כמה שזכור לי, תסתכלי בתאריכי�.  העד, מר רביב:

 6  ,29  עו"ד רובינשטיי�:

 7לא, פשוט זה לא מסתדר לי כי החשבונית מוקדמת בתארי*, לכ� אני   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8  שואלת.

 9  מתי, שנייה,  העד, מר רביב:

 10  .29,בנובמבר וההסכ� מה 26,נית מההחשבו  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 11  ?30עד איזה יו� היה,  2015חודש נובמבר   העד, מר רביב:

 12  חודש נובמבר,  עו"ד צביר�:

 13  .30בנובמבר יש   עו"ד רובינשטיי�:

 14  נחת� ההסכ�, יו� ראשו�. 28, 30עד   העד, מר רביב:

 15  זה יו� ראשו�. 29,זה יו� ראשו�, לדעתי ה 29  עו"ד צביר�:

 16  אבל החשבונית הוצאה עוד לפני חתימת ההסכ�?  � יחידי:כב' הש' מרגולי

 17  אני לא חושב. מתי החשבונית הוצאה?  העד, מר רביב:

 18  בנובמבר. 26  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 19  מתי את� קיבלת� את הכספי� במזומ�? לפני חתימת ההסכ�?  עו"ד צביר�:

 20  כ�.  העד, מר רביב:

 21  ב� יעקב? עכשיו תספר לי, אני חוזרת חזרה, חו. מיפתח  ש:

 22עד כמה שאני זוכר, או ביו� ראשו� או ביו� שני הייתה נוכחת סיגל דואניס   ת:

 23  שעברה איתי על פרטי� טכניי� של המדיה וההעברה של האתר.

 24  איזה עוד ישיבות, א� בכלל, היו ל* איתה?  ש:

 25הייתה ישיבה ביו� ראשו� וביו� שני של להעביר חומרי�. אולי ע� יפתח   ת:

 26  תכתובות בנוגע להעברה של הדומיי�.היו שיחות או 

 27אוקיי. אני רוצה להראות ל*, איפה זה? תתייחס רגע, שנייה, תתייחס   ש:

 28  בבקשה מה היה מצבו של האתר מבחינת התפעול שלו בשלב המכירה.

 29  השאלה א� הוא היה פעיל או לא פעיל?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 coming soon",  30"האתר הועלתה בו שקופית של   העד, מר רביב:

 31  אני מצטערת, אתה יכול קצת יותר בקול?  עו"ד נגב:

 coming soon".  32"שקופית של   כב' הש' מרגולי� יחידי:
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 coming soon".  1"הייתה באתר שקופית של   העד, מר רביב:

 coming soon.  2  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 3  , כאילו,maintenance  העד, מר רביב:

 4רגע, ל* רגע צעד לפני השקופית, עד רגע לפני שמכרת� את האתר, האתר   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 5  היה פעיל?

 6  מה זה רגע לפני? יו� לפני? לא.  העד, מר רביב:

 7  לפני שנכנסת� למשא ומת� הרציני, האתר היה פעיל?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8  כ�.  העד, מר רביב:

 9  קרה ע� הפעילות של האתר?כשנכנסת� למשא ומת� הרציני מה   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 10  שמתי ש� איזושהי שקופית שיצאנו להתרעננות,  העד, מר רביב:

 11  זאת השקופית?  עו"ד צביר�:

 12  ולא הפעלתי אותו.  העד, מר רביב:

 13  זאת השקופית?  ש:

 14  ולא מה?  עו"ד נגב:

 15  ולא הפעלתי אותו.  עו"ד רובינשטיי�:

 16  כ�, זאת השקופית.  העד, מר רביב:

 17  שהוא ש�.הוא אמר   עו"ד ג'ורג'י:

 18  אני אבקש להגיש.  עו"ד צביר�:

 19. אז אתה ש� את השקופית וכמה זמ� השקופית הזו 454מוגש ומסומ� ת/  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 20  נמצאת לפני שאתה מעביר את,

 21  סדר גודל של שבועיי�.  העד, מר רביב:

 22  שבועיי�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 23רוצה שתסביר לי קצת, בצורה קצת יותר מפורטת, מתי אתה בעצ� אז אני   עו"ד צביר�:

 24  מעלה את השקופית הזאת?

 25  הוא אמר.  דובר:

 26ברגע שהתחלנו משא ומת� לגבי מכירת האתר, לא רציתי לפגוע במשא ומת�   העד, מר רביב:

 27  ע� כתבות,

 28  ע� מי היה המשא ומת�?  עו"ד צביר�:

 29שמתי את השקופית כדי לא לפגוע באיזשהו  מה שדורו� ניהל אז, אמרתי, אז  העד, מר רביב:

 30הלי* או, אנחנו בכל זאת באי� פה לקראת איזשהו צעד, שמתי את 

 31  השקופית הזאת. 
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 1כשאתה אומר "אנחנו בכל זאת באי� פה לקראת איזשהו צעד", תסביר לי   ש:

 2  למה אתה מתכוו�? תסביר.

 3אז כדי לא, בלמכור את האתר, את יודעת, באי� לסגור אותו, למכור אותו,   ת:

 4א� אני מתנהל מול* ומוכר ל* משהו שהוא ביקורתי כלפיי*, אז אני לא 

 5  רוצה להמשי* לפגוע בהלי*.

 6בסדר. אני חוזרת אית* למשא ומת�. בבית קפה, כ�, כ�, אני חוזרת לפגישה   ש:

 7בבית הקפה ע� יואל דוידי. מה דוידי, תתייחס למה שעלה בשיחה, א� עלה, 

 8  קונה את האתר.לעניי� הסיבות שדוידי 

 9  תרענני אותי, אני לא זוכר.  ת:

 10  לא זוכר. רק תאמרי לחבריי* איזו שורה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 11  ,66כ�, אי� בעיה.   עו"ד צביר�:

 12  .65לפני,   עו"ד רפפורט:

 13  זו השקית הכתומה. 65  עו"ד צביר�:

 14  מה השורות?  עו"ד רפפורט:

 15  ואיל*. 66  עו"ד צביר�:

 16  אחת.שנייה   עו"ד רפפורט:

 17  בסדר.  עו"ד צביר�:

 18אני יכולה לפנות באיזושהי בקשה שבדיוני� בתיק הזה לא יגיעו ע� הסוג   כב' הש' מרגולי� יחידי:

?� 19  הזה של המיקרופוני

 20  אלה המיקרופוני� הכי טובי� שלנו.  המקליט:

 21  טוב.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 22  יש? גבי?  עו"ד צביר�:

 23  יש.  עו"ד רפפורט:

 24  .66,אז בוא, תסתכל מאוקיי.   עו"ד צביר�:

 25  אוקיי.  העד, מר רביב:

 26  הדברי� נכוני�?  ש:

 27  עכשיו שוב, א� אתה נזכר, ספר לי.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 28  לא א� הדברי� נכוני�, הא� אתה נזכר.  עו"ד נגב:

 29  לא, זה מה שאמרת?  עו"ד צביר�:

 30  א� אתה נזכר, ספר לי.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 31  שאלה הדברי� שאמרתי בחקירה.אני מניח   העד, מר רביב:
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 1ושוב, אני סקרנית מאוד כי אי� לי מושג מה אמרת, אז בוא תספר לי א�   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 2  אתה נזכר. השיחה ע� דוידי, הסיבות לרכישת האתר.

 3הסיבות, בעיקרו�, כמו שאני רואה את זה, להשתיק אות�, להשתיק את   העד, מר רביב:

 4  הביקורת,

 5  עכשיו אני מתנגד,  :עו"ד ג'ורג'י

 6  לא כמו שאתה רואה את זה,  עו"ד צביר�:

 7  מסקנה של* או אמירות של מישהו מהנוכחי�?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8יואל בא ואמר "אני רוכש את האתר, ברור לכ� למה", לא הייתה אמירה   העד, מר רביב:

 � 9חד משמעית אבל הוא אמר "ברור לכ� למה אני קונה את האתר", אני ג

 10  מרתי את זה פה בעדות.א

 11  ואתה הבנת מזה את מה שעכשיו אמרת?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 12  כ�.  העד, מר רביב:

 13  לא, אבל רועי, אנחנו, אני הראיתי ל* עכשיו חלק שאתה אומר בו דברי�,  עו"ד צביר�:

 14  נכו�, אבל את השורה הספציפית הזאת אני באמת לא זוכר.  העד, מר רביב:

 15אמרת, היא נמצאת בהמש* ההודעה וזה נכו� בדיוק  ג� את השורה שאתה  ש:

 16  כמו שאמרת עכשיו, ואני מפנה אות* לשורות,

 17  אז הוא אומר ל* שהוא לא זוכר אותה, הוא אומר שאותה הוא לא זוכר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 18אותה באופ� ספציפי אני לא זוכר, אני זוכר שיואל אמר לי "ברור ל* למה   העד, מר רביב:

 19  נה את האתר", פה צרי* להמשי*.אני קו

 20  איזו שורה הפנית?  עו"ד נגב:

 21  .66  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 22  לינואר, 28,אני חוזרת, אתה נחקרת ב  עו"ד צביר�:

 23  נכו�.  העד, מר רביב:

 24  זה חודשיי� אחרי האירועי�.  ש:

 25  אני מניח שמה שאמרתי ש� נכו�,   ת:

 26  אמרת ש� דברי� נכוני� רק?  ש:

 27  כול� נכוני�.  ת:

 28  אוקיי, וזכרת יותר טוב?  ש:

 29  זכרתי יותר טוב, אז כ�.  ת:

 30  אוקיי, אז יש פה,  ש:

 31יש, אני לא יודעת א� יש ש� סתירה, את� רואי�, וא� כ�, א� יש הסכמה   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 32  להקריא ושלימי� תטענו בעניי�, אי� התנגדות.
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 1אית* לצור* של דוידי אתה אומר "דוידי אמר", השאלה היא, אני חוזרת   עו"ד צביר�:

 2בקניית האתר, הא� יואל דוידי הסביר לצור* מה הוא רכש את האתר, 

 3ואתה עונה "כ�, דוידי אמר לי ולדורו� כי הוא רוכש את האתר לא עבור 

 4  עצמו אלא עבור איתמר שמעוני. בנוס+",

 5  נקודה, נקודה.  עו"ד נגב:

 6  נכו�.  עו"ד צביר�:

 7  זאת השאלה ששאלת.  עו"ד נגב:

 8  ועכשיו,  יר�:עו"ד צב

 9  אוקיי.  העד, מר רביב:

 10  אז שהעד יתייחס.  עו"ד נגב:

 11  תתייחס, זה נכו� הדברי�?  עו"ד צביר�:

 12  נכוני�, א� ה� רשומי� פה, כ�, ה� נכוני�.  העד, מר רביב:

 13אוקיי, ומה, מה עוד עלה בשיחה? באמת, התחלת להגיד שהוא ג� אמר לכ�   ש:

 14  ד היה? מה עוד הוא אמר?שאת� יודעי� למה הוא קונה את האתר, מה עו

 15  אנחנו מביני� למה אנחנו קוני� את האתר, השאר נכתב בהסכ�, אני חושב.  ת:

 16  אוקיי.  ש:

 17  שאר הדברי�.  ת:

 18  מה דובר לגבי המש* הפעלת האתר?  ש:

 19  הוא לא יופעל על ידנו.  ת:

 20  את� לא תפעילו אותו?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 21יל את האתר וזהו, האתר אחרי יומיי� עבר נכו�, אנחנו לא נמשי* להפע  העד, מר רביב:

 22  אליה� באופ� רשמי, אחרי שבועיי�, אני חושב, הוא עבר (מדברי� ביחד),

 23  נאמר משהו,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 24  הועבר אליה� באופ� רשמי?  עו"ד נגב:

 25  באופ� רשמי, כ�.  העד, מר רביב:

 26  להפעיל את האתר, או שזה בכלל לא,נאמר משהו על הכוונות של הרוכשי�   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 27  לא, לא עלה.  העד, מר רביב:

 28  לא עלה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29  לא עלה הנושא הזה, ג� בעדות אמרתי את זה, נכו�?  העד, מר רביב:

 30  לא,  עו"ד צביר�:

 31  אז מה אמרתי בעדות?  העד, מר רביב:

 32  אז אבקש, אתה רוצה שאני אזכיר ל*?  ש:
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 1  כ�.  ת:

 2  בוא אני אזכיר ל*.אוקיי, אז   ש:

 3  רק תאמרי לחבריי*.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 4  . יש?77, 76, 75אני מפנה לשורות   עו"ד צביר�:

 5  אה, אוקיי.  העד, מר רביב:

 6  אז בוא תספר לבית המשפט.  ש:

 7כששאלתי, כשעלה הנושא של המש* הפעלת האתר, אז יואל אמר לי שהוא   ת:

 � 8האתר, מה הוא רוצה לעשות צרי* לשאול את איתמר מה צרי* לעשות ע

 9  ע� האתר.

 10אוקיי. עכשיו תתייחס בבקשה, תתאר לי מה היה מצב האתר מבחינת   ש:

 11  כניסות בשלב הזה.

 12  קוד� כל, שבועיי� לפני כ� הוא ירד מהאוויר אז לא היו כניסות.  ת:

 13  ובסמו* לתקופה שהוא ירד?  ש:

 14כתבות בסמו* לתקופה הזו, כמו שאמרתי, האתר היה אתר חדשותי ע�   ת:

 15  ספורט, חדשות, פוליטיקה וכאלה, שלא הרבו להיכנס אליה�.

 16  אוקיי.  ש:

 17כתבות פוליטיות היו כניסות על כתבות מסוימות המו� כניסות אבל בכללי   ת:

 18  כניסות ביו�. 2,200, 2,000לא, 

 19  אנחנו, מי שלא מבי� בזה, זה מעט? זה הרבה?  ש:

 20  זה לא הרבה.  ת:

 21  זה לא הרבה.  ש:

 22  ביו�? 2,200, 2,000  עו"ד נגב:

 23  .2,500  עו"ד רובינשטיי�:

 24  .2,500  העד, מר רביב:

 25  , אבל בסדר.2,200, 2,000, כי הוא אמר 300קיבלת עוד   עו"ד צביר�:

 26  סליחה.  עו"ד רובינשטיי�:

 27  (מדברי� ביחד)

 28לאתר זה לא הרבה, ושהיו כניסות ביו� והוא אמר שיחסית  2,200, 2,000  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29  כתבות פוליטיות מסוימות שאליה� היו כניסות.

 30עכשיו אני רוצה שתתייחס לאי* הנתוני� האלה, א� בכלל, עולי� במהל*   עו"ד צביר�:

 31  המשא ומת�.

 32  לא, לא עלו, לא דיברנו על הנתוני� האלה.  העד, מר רביב:
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 1  בפגישה ע� דוידי?  ש:

 2  לא.  ת:

 3  לא עלה?  ש:

 4  לא.  ת:

 5  ני� העסקיי� של האתר לא עלו?הנתו  ש:

 6  של מספר הכניסות? לא.  ת:

 7  נתוני� כלכליי� אחרי�? תתייחס.  ש:

 8  אי� נתוני� כלכליי�, האתר אני מימנתי אותו,  ת:

 9  לא היו פרסומות?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 10  אני לא חושב שליואל יש בעיה לממ� אתר.  העד, מר רביב:

 11  , אבל זו פרשנות.רגע, רגע, רגע  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 12  זה אתה חושב, אנחנו משאירי� בצד.  עו"ד צביר�:

 13  לא היו פרסומות באתר?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14  לא.  העד, מר רביב:

 15  לא היו פרסומות.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16  זה עולה במהל* השיח ביניכ�?  עו"ד צביר�:

 17  מה, פרסומות?  העד, מר רביב:

 18  כ�, תתייחס לאי* השאלה,  ש:

 19  לא, לא עלה עניי� של פרסומות וכאלה, לא עלו הדברי� האלה.  ת:

 20  אוקיי.  ש:

 21  לא היו פרסומות באתר, א+ אחד לא פרס� ש�, וזהו.  ת:

 22  אז בוא תספר לי איזה נתוני� כלכליי� אתה מציג, א� אתה מציג, בכלל,  ש:

 23  אי�.  ת:

 24  אי�?   ש:

 25  לא דיברנו על נתוני� כלכליי�.  ת:

 26  אוקיי, מה כ� דיברת� אז בהקשר של הפעלת האתר והכדאיות?  ש:

 27לא כדאיות, בהתחלה נתבקשתי לעבור בענייני� טכניי� בא� יהיו בעיות   ת:

 28מסוימות. אני חושב שאפילו פע� אחת שלחתי איזשהו אימייל א� יש בעיה 

 29  טכנית וה� צריכי� עזרה, אבל מעבר לזה לא, לא הייתה תקשורת.

 30י כ� שואלת מבחינת הכדאיות של לרכוש אתר כזה, אי* אוקיי, אבל אנ  ש:

 31  הנושא הזה, א� בכלל, עולה בשיחה?
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 1לא, לא עולה בשיחה. לא עלה, עד כמה שאני זוכר, תרענני אותי א� את   ת:

 2  אומרת שאמרתי, אני לא,

 3  אז אני,  ש:

 4  אי� מה לרענ�, הוא לא אומר משהו אחר.  עו"ד רפפורט:

 5  אחר. הוא כ� אומר משהו  עו"ד צביר�:

 6  תפני אותנו.  עו"ד רפפורט:

 7  רק שנייה,  העד, מר רביב:

 8  בבקשה, אבל הנה, נו?  עו"ד צביר�:

 9הייתה ש� איזו שאלה ששאלתי את יואל כאילו "בשביל מה אתה צרי*   העד, מר רביב:

 10לקנות את האתר בסכו� כזה? אני יכול לעשות ל* אותו בהרבה פחות כס+ 

 11  ולהרוויח עלי* אפילו",

 12  להרוויח ממ*?ו  עו"ד נגב:

 13  להרוויח עלי* אפילו, זה היה המילי� המדויקות.  עו"ד צביר�:

 14  אוקיי.  עו"ד נגב:

 15  ומה יואל אומר ל* כשאתה אומר לו את זה?  עו"ד צביר�:

 16  "ברור ל* למה אני קונה את האתר".  העד, מר רביב:

 17  מה?  ש:

 18  "ברור ל* למה אני קונה את האתר".  ת:

 19וגיה, אתה הגדרת את זה בהודעה אתה זוכר שאתה השתמשת בטרמינול  ש:

 20  מבחינת,

 21  קר�, חקירה ראשית, לא "אתה זוכר מה אמרת".  עו"ד נגב:

 22  אתה בהודעה, אבל אני רוצה את צמד המילי�,  עו"ד צביר�:

 23כ�, אבל את ג� לא יכולה בהודעה, את לא יכולה לחזור איתו לש�, הוא   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 24  בחקירה ראשית.

 25  אי* מבחינת*, אי* אתה מתאר את הקנייה של האתר הזה? תתאר  עו"ד צביר�:

 26  מאיזו בחינה?  העד, מר רביב:

 27  במוב� העסקי, במוב� הכלכלי?  ש:

 28  מעבר לזה שהוא אמר שהוא יכול לעשות אתר ביותר זול ועדיי� להרוויח?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29  כ�, אי* אתה רואה את זה?  עו"ד צביר�:

 30  אני לא חושב,  העד, מר רביב:

 31  אי* ניסחת את זה?  ש:
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 1יש משהו נוס+ שאתה רואה על הכדאיות הכלכלית ברכישה כזאת בסכו�   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 2  הזה?

 3  בשבילי זאת הייתה כדאיות כלכלית גבוהה.  העד, מר רביב:

 4זה ברור, א� אתה אומר שיכולת לעשות בהרבה יותר זול ועוד להרוויח זה   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 5  ברור.

 6  כ�.  עד, מר רביב:ה

 7  עוד משהו שיש ל* לומר על הכדאיות?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8  תראי, אחד כמו יואל שיש לו גופי תקשורת,  העד, מר רביב:

 9  לא, אה, חשבתי שאנחנו שוב הולכי�, אני כ�, אני שואלת,  עו"ד צביר�:

 10  עצרת אותו, למה עצרת אותו?  עו"ד רפפורט:

 11  כיר לו, א� הוא לא יוכל,אני תכ+ אז למה?  עו"ד צביר�:

 12  אבל למה עצרת אותו?  עו"ד רפפורט:

 13  סליחה, כי אני חשבתי שהוא הול* עוד פע�,  עו"ד צביר�:

 14תני לו לסיי� משפט. לדעתי זו תהיה הסקת מסקנות, אבל בואו נשמע את   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 15  המשפט.

 16  הסקת מסקנות.  העד, מר רביב:

 17  סקנות, כ�, נו, זה היה ברור.הסקת מ  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 18  זה ג� מה שאני חשבתי ולכ� עצרתי אותו.  עו"ד צביר�:

 19  כל העדות שלו זו הסקת מסקנות.  עו"ד ג'ורג'י:

 20לא, לא, לא, וג� ההערות האלה ה� תמיד מיותרות. איפה שזה הסקת   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 21המיותרות. מסקנות את� מקפידי� לקו� ולהעיר, אז אי� צור* בהכללות 

 22  הלאה, גברת צביר�.

 23אמרת שהוא לא התעניי� בנתוני� הטכנולוגיי� ואמרת שהוא לא התעניי�   עו"ד צביר�:

 24  בנתוני� של הכניסות, אי* אתה מכנה את זה?

 25  סליחה? איפה, מתי הוא אמר את זה?  עו"ד נגב:

 26  הוא אמר.  עו"ד צביר�:

 27  כ�, כ�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 28  את זה. הוא אמר  עו"ד צביר�:

 29  בוודאי.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 30  הוא אמר שלא הוצגו.  עו"ד נגב:

 31  לא, הוא אמר,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 32  הוא אמר שהוא לא התעניי� והוא לא נשאל.  עו"ד צביר�:
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 1  כ�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 2  נכו�?  עו"ד צביר�:

 3  נכו�.  העד, מר רביב:

 4  קנה? אז אתה, אי* אתה מכנה את זה? מה הוא  ש:

 5  נכו� זו ממש שאלה לא מדריכה.  עו"ד רובינשטיי�:

 6  מה אמרתי?  העד, מר רביב:

 7לא, היא חזרה על מה שהוא כבר ענה. חברי� נכבדי�, אנא, והיה רצ+   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8  ואפשר היה לשמוע, וכשהיו התנגדויות ה� היו לעניי�. עכשיו,

 9  זה?הוא רק אמר, גברתי, אי* קראת ל  עו"ד צביר�:

 10  אני לא שמעתי כלו�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 11  נכו�, אי* קראת לזה?  עו"ד צביר�:

 12מבחינתי כמו, טוב, אבל אני איש מקצוע בעניי� הזה, א� אתה קונה אתר   העד, מר רביב:

 13בלי לראות את הנתוני� האלה, אז זה לקנות חתול בשק. שוב, אני לא, (לא 

 14  ברור) לדברי� האלה.

 15צה שתתייחס בבקשה להליכי� המשפטיי�, ככל שקיימי�, עכשיו אני רו  ש:

 16  מול איתמר שמעוני,

 17רק רגע, עוד קוד�, שנייה קוד�, אחרי שהאתר עובר ידיי� ואחרי שפע�   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 18אחת אתה שולח מייל משהו על ענייני� טכניי�, יש ל* עוד איזושהי 

 19  התעניינות במה קורה ע� האתר?

 20  .לא  העד, מר רביב:

 21  כלומר, ג� אי� ל* מושג להגיד לי א� זה אתר פעיל או לא פעיל?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 22  לא, אני לא הייתי, לא הייתי מעורב. א' לא הייתי חודש אחרי זה באר.,  העד, מר רביב:

 23  אז אתה לא יודע, בסדר גמור. כ�, עכשיו אפשר להמשי* לשאלה של*.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 24  עכשיו אני,  עו"ד צביר�:

 25  הליכי� משפטיי� מול איתמר שמעוני.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 26טוב. כשאתה חוזר, בהמש* למה שהשופטת שאלה, כשאתה חוזר מחו.   עו"ד צביר�:

 27  לאר. אתה יודע מה קורה ע� האתר?

 28  מתי אתה חוזר מחו. לאר.?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29  אחרי חודש.  עו"ד צביר�:

 30  חודש אחד?  יחידי:כב' הש' מרגולי� 

 31  הוא אמר, גברתי.  עו"ד צביר�:

 32  לא, הוא אמר "אחרי חודש נסעתי".  כב' הש' מרגולי� יחידי:
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 1  לא,  העד, מר רביב:

 2  (מדברי� ביחד)

 3  נסעתי יומיי� אחר כ* לחודש.  העד, מר רביב:

 4  הבנתי, אז אחרי חודש אתה חוזר,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 5  מה קורה ע� האתר. לא, לא עניי� אותי  העד, מר רביב:

 6  לא עניי�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 7האתר היה בבעלות של יואל, עד כמה שאני זוכר, הוא עדיי� ע� השקופית   העד, מר רביב:

 8  הזאת וזהו.

 9  עדיי� ע� השקופית?  עו"ד צביר�:

 10  עד כמה שאני זוכר כ�, אבל לא התעניינתי בזה.  העד, מר רביב:

 11אומר שלא התעניינת, זה לא התעניינת בלמה הוא ע� השקופית?  כשאתה  ש:

 12  זה לא התעניינת א� הוא ע� שקופית? תסביר מה זה לא התעניינתי.

 13לא, לא התעניינתי בלמה או מה קורה איתו או מה מתכווני� לעשות איתו,   ש:

 14  זה לא עניי� אותי, לא עניי� אותי יותר.

 15  תה השקופית?אוקיי. כמה זמ� עוד אתה יודע שהיי  ת:

 16  כשחזרתי היא הייתה בוודאות, אחר כ* אני לא זוכר מה היה ש�.  ש:

 17  בזמ� שאתה היית במשטרה, אתה יודע מה היה ע� האתר?  ת:

 18  שזה פברואר אמרת? או ינואר?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 19  ינואר.  עו"ד צביר�:

 20  כ�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 21  סו+ ינואר.  העד, מר רביב:

 22  .24סו+ ינואר,   עו"ד צביר�:

 23א� אני לא טועה, עדיי� הייתה ש� שקופית, אני לא זוכר, אני חושב שכ�,   העד, מר רביב:

 24  לא זוכר.

 25  להזכיר ל*?  ש:

 26  תזכירי לי.  ת:

 27  זה נתו� שאפשר שהיא תצהיר אותו?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 28  הוא במחלוקת?  עו"ד צביר�:

 29  רענו� פה?הוא במחלוקת? צרי*   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 30  בינואר האתר עדיי� היה מוחש* ובהתרעננות? 24,שב  עו"ד צביר�:

 31  יש את מה שהוא אמר,  עו"ד נגב:

 32  כ�, את העובדה שהוא אמר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:
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 1אני עוד לא יודעת על יסוד מה הוא אמר, היא יכולה להראות לו את מה   עו"ד נגב:

 2  שהעד, נית� להראות לו את מה שהוא אמר.

 3  אז היא יכולה להקריא.  ' הש' מרגולי� יחידי:כב

 4אני רוצה שהעד יסביר על יסוד מה הוא אמר את מה שהוא אמר בעת שהוא   עו"ד נגב:

 5  אמר,

 6  כשאמרת בחקירה,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 7  בינואר יש את הפרשה והמעצר. 5,אני אזכיר לבית המשפט שב  עו"ד נגב:

 8בינואר שהאתר עדיי� ע� השקופית, על מה ביססת  24,ה בכשאמרת בחקיר  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 9  את זה?

 10  על זה שנכנסתי וראיתי שהוא ע� שקופית.  העד, מר רביב:

 11  טוב.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 12  הוא לא אמר את זה בחקירה.  עו"ד נגב:

 13  לא, הוא אמר שעדיי� האתר,  עו"ד צביר�:

 14  ואי� שקופית".לא, בחקירה הוא אמר "עוד ר  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 15  כ�, לא, הוא אמר,  עו"ד צביר�:

 16  שזה לא מה שהוא אמר,  עו"ד נגב:

 17  בחקירה הוא אומר "לראיה",  עו"ד צביר�:

 18  הוא לא אמר את זה, גברתי.  עו"ד נגב:

 19  בחקירה הוא אומר,  עו"ד צביר�:

 20לא, סליחה, תראי לו בבקשה, לא להכניס עכשיו מתו* החקירה. הצעתי,   עו"ד נגב:

 21  הצעתי, סליחה, אני

 22  אני חשבתי שיש הסכמה, אז כנראה לא הבנתי נכו�, אי� הסכמה, סליחה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 23לא, לא גברתי, סליחה, אני אסביר. יש הסכמה שחברתי תראה לעד את מה   עו"ד נגב:

 24שהוא אמר בחקירה, אבל גברתי חשבה שמה שהוא אמר בחקירה שזה שיש 

 25  שקופית,

 26  נכו�.  יחידי:כב' הש' מרגולי� 

 27  וזה לא מה שהוא אמר.  עו"ד נגב:

 28  נכו�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29  באיזו שורה?  עו"ד רפפורט:

 30  .81  עו"ד צביר�:

 31  כ�.  העד, מר רביב:

 32  זה אתה אומר ביו� של החקירה,  ש:
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 1  כ�.  ת:

 2  אז תסביר מה אמרת.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 3  אז תסביר בבקשה לבית המשפט מה אמרת.  עו"ד צביר�:

 4  שהאתר עדיי� סגור, מוחש*, ע� השקופית הזאת.  העד, מר רביב:

 5  זה אמרת אחרי שראית?  ש:

 6  כ�.  ת:

 7  הוא אמר עדיי� סגור בחקירה?  עו"ד נגב:

 8  מושבת.  עו"ד רפפורט:

 9  עדיי� מושבת.  עו"ד צביר�:

 10  הוא אמר עדיי�?  עו"ד נגב:

 11  האתר מושבת.  עו"ד רפפורט:

 12ל תחליטי, או שאת רוצה שניצמד לניסוח לא, זה הוא אומר עכשיו, אב  עו"ד צביר�:

 13  שהוא אמר, 

 14  לא, אנחנו רוצי� שתראי לו.  עו"ד רפפורט:

 15או שאת רוצה שהוא ייזכר ויגיד מה שהוא רוצה, זה לא אי* שנוח באותו   עו"ד צביר�:

 16  רגע.

 17  , לא יכול להיות.81,זה לא ב  עו"ד רובינשטיי�:

 18  טוב.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 19עכשיו אני חוזרת להליכי� המשפטיי�. בוא תגיד לי מה אתה יודע, טוב,   עו"ד צביר�:

 20  תספר לנו על ההליכי� המשפטיי� ע� איתמר שמעוני.

 21אני חושב ששלושה חודשי� אחרי פתיחת האתר הגיעה אליי אזהרה   העד, מר רביב:

 22ראשונה לאחר התביעה שע� הזמ� עובתה בסעיפי� נוספי�. התנהלו כמה 

 23ו� בהרצלייה, ולפני כמה חודשי�, עד כמה שאני דיוני� בבית משפט השל

 24  יודע, התביעה הוקפאה עד לסיו� ההלי*,

 25  תביעת לשו� הרע?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 26  כ�.  העד, מר רביב:

 27  אני אגיש, גברתי. אז אני מציגה ל* את כתב התביעה הראשו� שיש לנו,  עו"ד צביר�:

 28  אוקיי, הוא מאז עובה.  העד, מר רביב:

 29זה מה שאמרת שאחרי זה הוא עובה, נכו�? בסדר, ואת זה, את המסמ*   ש:

 30  הזה, זה כתב ההגנה שאתה הגשת? גברתי, אני אבקש,

 31  תראי לי את כתב ההגנה.  ת:

 32  ומקבלי� שניה� סימו� אחד. 455המסמכי� מוגשי� ומסומני� ת/  כב' הש' מרגולי� יחידי:
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 1  א� אני לא טועה, מאז ג� זה עובה.  העד, מר רביב:

 2גברתי, לצור* העניי� אנחנו נסתפק, זה עותקי� שהוגשו לבית המשפט.   ו"ד צביר�:ע

 3  רועי, תספר לי על הקשר של* ע� איתמר שמעוני?

 4  אי� לי, אי� קשר ולא היה קשר. כלו�.  העד, מר רביב:

 5  אוקיי. במהל* תקופת ההפעלה של האתר?  ש:

 6  לא, אי� סיכוי שהיה קשר.  ת:

 7  למה אי� סיכוי?  ש:

 8  ראו בי סוג של סדי� אדו� או סוג של משהו, כי ה�  ת:

 9  מי זה ה�?  עו"ד נגב:

 10  איתמר.  העד, מר רביב:

 11  כ�, תמשי*.  עו"ד צביר�:

 12  מישהו שמפריע לה� לעבוד.  העד, מר רביב:

 13  אז מתי,  ש:

 14הייתה פע� אחת שהוא התקשר לאחל, א� אני לא טועה, גמר חתימה   ת:

 15  טובה,

 16  אוקיי.  ש:

 17  וזהו.  ת:

 18  שמכרת את האתר?בתקופה שאחרי   ש:

 19  לא, לא היה בינינו קשר, לא היה איזשהו קשר.  ת:

 20  ומתי, א� בכלל, אתה כ� מדבר איתו? הוא כ� מדבר אית*?  ש:

 21חודשי� שהתחילה מערכת הבחירות  4חודשי� או  3הייתה לפני איזה   ת:

 22  באשקלו� שאני מעורב בה, הייתה איזו שיחת ייעו. פוליטית.

 23  עו. פוליטית.תספר מה זה אומר שיחת יי  ש:

 24התחילה מערכת הבחירות, היה איזה משהו מכפיש שיצא לכיוו� שלו, סת�   ת:

 25  שיחה להתייע. אי* לדעתי אמורי� להתנהל במצב כזה.

 26  מי פנה אל מי?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 27היה איזה צד שלישי שפנה אליי ושאל אותי שאלה, שאל א� זה בסדר   העד, מר רביב:

� 28  אגיד את התשובה הזאת לאיתמר" ואמרתי לו כ�. ש"אני ג

 29  אז אתה מדבר ע� איתמר או שהצד השלישי מעביר את המידע?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 30  היינו בשיחת ועידה שלושתנו.  העד, מר רביב:

 31  אוקיי.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 32  מי היה בשיחת הוועידה? בוא, רועי, תספר את הדברי�.  עו"ד צביר�:
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 1  אני, איתמר ועוד גור�.  ר רביב:העד, מ

 2  עוד גור�?  עו"ד נגב:

 3  עוד גור�.  עו"ד צביר�:

 4  שיחת ייעו. פוליטית נטו לגבי איזושהי התנהלות במהל* שהכפיש אותו.  העד, מר רביב:

 5  אז מי מתקשר אלי*?  ש:

 6דיברתי ע� איזשהו גור� שמקורב אליו והוא ג� חבר שלי, דיברנו על הנושא   ת:

 7ו אז. באותו זמ� הוא שאל אותי א� אני אהיה מוכ� הזה של מה שעשו ל

 8להגיד את מה שאני אומר ג� לאיתמר, אי� לי בעיה ג� להגיד מה זה, שלחו 

 9אליו איזושהי הודעה מכפישה והוא שאל אי* צרי* להתנהל במקרה של 

 10  הודעה כזאת.

 11לא, אבל אני רוצה שתחזור, זה בסדר, אבל אתה אמרת שהשיחה הייתה   ש:

 12  פת, שיחת ועידה?שיחה משות

 13  ועידה, כי הוא לא דיבר איתי פני� מול פני�.  ת:

 14אז תספר לי אי* נוצרה שיחת הוועידה הזאת? מי מתקשר? את הטלפו�   ש:

 15  אתה מקבל? תספר.

 16  אותו גור� התקשר אליי ושאל אותי אי* אני חושב שצרי* להתנהל,  ת:

 17  תרשומת על כ*, ג� לא ברענו�, סליחה, א� מותר לי, אנחנו לא קיבלנו שו�  עו"ד רובינשטיי�:

 18  דווקא כ�.  עו"ד צביר�:

 19  לא.  עו"ד רובינשטיי�:

 20  כ�.  עו"ד צביר�:

 21  לא.  עו"ד רובינשטיי�:

 22  כ�, כולל הש� של הגור�,  עו"ד צביר�:

 23  אז אדוני רגע יחזיק לנגד עיניו את הרענו� וחברת* תפנה אות* לפסקה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 24ה ממש גדולה, כולל הש� שהופיע, שהתקשר אליו. אני לא גברתי, זו פסק  עו"ד צביר�:

 25  מתעקשת כי לי זה לא חשוב, א� חבריי ירצו אז, יש? בסדר?

 26  לא, לא במוב� הזה.  עו"ד רובינשטיי�:

 27  אי* לא במוב� הזה? זה כתוב במפורש, שחור על גבי לב�.  עו"ד צביר�:

 28  כתוב אחרת.  עו"ד רובינשטיי�:

 29  לא.  עו"ד צביר�:

 30  כ�.  רובינשטיי�:עו"ד 

 31  לא, נו באמת, עור* די� רובינשטיי�,   עו"ד צביר�:

 32  יש פה שיחת טלפו�.  עו"ד רובינשטיי�:
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 1כב' הש' מרגולי� יחידי: על מה המחלוקת? עור* די� רובינשטיי�, רגע, לא, אני צריכה להבי� ממנו מה 

 2  הוא חושב שאי�.

 3  בבקשה, ג� אני אשמח.  עו"ד צביר�:

 4  גברתי, זה כל כ* לא מעניי�, זה כל כ* שולי,  עו"ד רובינשטיי�:

 5  אז א� זה לא מעניי� אז חבל באמת על האנרגיות, אז בואו נמשי*.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 6יופי, אז מי, אתה אומר, אז תספר לי על שיחת הטלפו�. אתה מקבל שיחת   עו"ד צביר�:

 7  טלפו�? תספר.

 8ב לאיתמר, מקורב ג� אליי, שאמר לי קיבלתי שיחת טלפו� מגור� שמקור  העד, מר רביב:

 9"ראית מה עשו לאיתמר?" אמרתי לו כ�, אמר לי "מה אתה חושב על זה?" 

 10אמרתי, הסברתי את דעתי שאני חושב שהיא הייתה קצת מקצועית, אי* 

 11  צרי* להתנהל במצבי� כאלה, 

 12  אבל אני, אתה אומר,  ש:

 13  מי יז� את השיחה,מה שמעניי� כרגע את התובעת זה   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14  לא, הוא אמר מי יז�.  עו"ד צביר�:

 15  דוברי�, לפי דברי*, 3ואל מי. הלא שיח ועידה יש בה   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16  נכו�.  העד, מר רביב:

 17  נכו�.  עו"ד צביר�:

 18  מי המטלפ�?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 19  דיבר איתי אותו גור�, שאל אותי מה אני,  העד, מר רביב:

 20  הוא מתקשר?  ולי� יחידי:כב' הש' מרג

 21  בקטע חברי מקצועי. לבד, שיחה אחד על אחד.  העד, מר רביב:

 22  זה במסגרת, זה שיחה אחת מוקדמת?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 23  כ�.  העד, מר רביב:

 24  ואחרי זה יש שיחת ועידה,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 25  אחרי זה הוא שאל אותי,  העד, מר רביב:

 26  מי זה שיוצר את הוועידה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 27  "הא� אתה מוכ�", אותו גור� שאל אותי הא� אני מוכ�,  העד, מר רביב:

 28  אותו גור� מתקשר אלי* ואל איתמר ויוצר ועידה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29  כ�, הא� אני מוכ� להביע את דעתי המקצועית בעניי�.  העד, מר רביב:

 30  מקצועית? ובאותו מעמד אתה מייע. לאיתמר  עו"ד צביר�:

 31  מה אני חושב, מייע. לו מה אני חושב.  העד, מר רביב:

 32  ומה איתמר אומר?  ש:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  ישראל נ' שמעוני ואח' 12935�02�17 ת"פ
  

  2018נובמבר  19  

  

 3799

 1הוא קיבל את דעתי, שמע אותה, הוא ישמע עוד דעות ויחליט מה הוא עושה   ת:

 2  ע� הסיפור הזה.

 3  אוקיי, אז זה אמרנו אירוע אחד והיה, איזה עוד אירועי� היו?  ש:

 4שבוע או שבועיי� לפני הבחירות  היה עוד אירוע אחד במהל* הבחירות,  ת:

 5שכעסתי על אחד הפעילי� שלו והוא רצה להבי�, כאילו, מאיפה נובע הכעס. 

 6  אז ג� כ�, שיחה לא ישירה אלא ע� צד שלישי בשיחה.

 7  שוב, אותו דבר?  ש:

 8  ע� גור� שלישי, לא אותו גור�.  ת:

 9  גור� שלישי מתקשר אלי* ואיתמר נמצא על הקו?  ש:

 10  ל מה הכעס ומה,כ�, ושאל אותי ע  ת:

 11זאת אומרת, אתה משוחח ע� איתמר דר* גור� שלישי? דר* טלפו� של גור�   ש:

 12  שלישי?

 13  דר* גור� שלישי, כ�.  ת:

 14  אוקיי. אני רוצה להציג ל* תכתובת וואטסאפ של* ע� ריקי שי.  ש:

 15  כ�.  ת:

 16  גברתי, זו צרופה להודעה של ריקי שי,  ש:

 17  שמספרה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 18  מיכל? אולי נסמ� אותה.  �:עו"ד צביר

 19  בנפרד?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 20  כ�, אנחנו נסמ� אותה בנפרד.  עו"ד צביר�:

 21  .456אז התכתובת מוגשת ומסומנת ת/  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 22  (מדברי� ביחד)

 23  בבקשה.  עו"ד צביר�:

 24  , נכו�?456  עו"ד רפפורט:

 25  כ�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 26  טוב, קראת?  עו"ד צביר�:

 27  כ�.  העד, מר רביב:

 28  אז בוא תספר לי מה היה סביב התכתובת הזאת?  ש:

 29א� אני לא טועה זה היה ממש בימי� של, יו� שישי של המכירה של האתר,   ת:

 30זאת אומרת, יו� חמישי נפגשנו, יו� שישי זה היה. קיבלתי טלפו� ממישהו 

 31שישב באיזשהו בית קפה באשקלו� שסיפר לי שמאחוריו יושבי� איתמר 
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 1מעוני וריקי שי, היא הייתה אז חברת אופוזיציה, ושה� מנהלי� שיחה ש

 2  לגבי כניסה שלה לקואליציה.

 3  זו עדות שמיעה.  עו"ד רובינשטיי�:

 4  לגמרי.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 5  זה בסדר, זה, גברתי,  עו"ד צביר�:

 6ואז נחה דעתו  זה נועד להסביר פעולה של העד בלבד ובסייגי� האלה בלבד  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 7  של אדוני, כ�.

 8ואז כתבתי לריקי שי הודעה בת משפט אחד, "להבטחות שלו אי� כיסוי",   העד, מר רביב:

 9שלחתי לו את ההודעה הזאת. זהו בהקשר של הוואטסאפ, את רוצה את כל 

 10  הסיפור?

 11  למי עוד שלחת? כ�, כ�.  עו"ד צביר�:

 12  וזה כבר אחרי מכירת האתר?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 13  זה בי� יו� חמישי לראשו�, כ�.  העד, מר רביב:

 14  אוקיי.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 15  תמשי*, תמשי*, תמשי*, תספר.  עו"ד צביר�:

 16שלחתי את ההודעה הזו, שלחתי את זה ג� לאחד מחברי המועצה שה�   העד, מר רביב:

 17  יושבי� לגבי כניסה שלה לאופוזיציה,

 18  שקוראי� לו?  ש:

 19  שלמה כה�.  ת:

 20  אוקיי.  ש:

 21לגבי כניסה שלה, סליחה, לקואליציה, ג� הוא, אני יודע ששלח לה הודעה.   ת:

 22בצהריי� ישבתי באיזשהו בית קפה ביחד ע� דורו�, שביקש ממני לא לשלוח 

 23  את ההודעות האלה כדי לא לפוצ. את העסקה של המכירה של האתר.

 24ר לי, רגע, רגע, כ�, עכשיו בוא, סיפרת על האירוע בבוקר ועכשיו אתה אומ  ש:

 25אתה קופ. לדורו�. אני רוצה, לפני שאתה קופ. לדורו�, מה, אתה שלחת 

 26  לריקי שי את ההודעה?

 27  את ההודעה הזו.  ת:

 28  ומה אתה יודע שקרה ע� ההודעה הזאת ואי* אתה יודע?  ש:

 29  אני, הגור� שישב ש� בבית הקפה אמר לי שהיא הראתה אותה לאיתמר.  ת:

 30  .זה הכול עדות שמיעה  עו"ד רובינשטיי�:

 31  אבל זה,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 32  אבל זה יסביר, גברתי, ג�, תכ+ גברתי,  עו"ד צביר�:
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 1  זה לא יכול להסביר כלו� כי זו עדות שמועה.  עו"ד רפפורט:

 2  טוב.  עו"ד צביר�:

 3  זה ממש,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 4  אני חושבת שכ�.  עו"ד צביר�:

 5  אז בסדר.  עו"ד רפפורט:

 6  ל* הגור�?זה מה שאמר   עו"ד צביר�:

 7כ�, שהיא הראתה לאיתמר את ההודעה. אחרי זה, בצהריי�, קיבלתי שיחת   העד, מר רביב:

 8  טלפו� מדורו�, ישבנו בבית הקפה.

 9  כ�.  ש:

 10שהוא סיפר לי שהוא יודע מה קרה לי בבוקר ע� ריקי שי, ומתו* חשש שלא   ת:

.� 11  לפוצ. את העסקה של המכירה הוא ביקש ממני לעצור את זה יו� יומיי

 12  (מדברי� ביחד)

 13לא, זה כרגע דורו� אמר במנותק, הא� לגברתי יש איזושהי טענה שיוצרת   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14  הא� יש לה בסיס לטענה הזו? שרשרת בי� אירוע א' לאירוע ב'?

 15  כ�, יש לי.  עו"ד צביר�:

 16  לא רק שאי� לה בסיס, העד הרלוונטי לא מדבר על זה.  עו"ד רפפורט:

 17א� העד יצא אני אוכל להסביר לגברתי כי אני מניחה שג� אי� מחלוקת   עו"ד צביר�:

.� 18  לפחות לגבי חלק מהדברי

 19אז העד יצא לרגע, א� אתה יכול, ברשות* רגע, מעבר לדלת, ועוד רגע נקרא   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 20  ל*. תודה. הטענה של גברתי שיש ראיה שבעקבות זאת שמעוני יוצר קשר?

 21  , גברתי, יש תכתובות וואטסאפ,בדיוק  עו"ד צביר�:

 22  ע� מי? ע� מי?  עו"ד רפפורט:

 23בי� איתמר שמעוני ומשה פונטה, סליחה, אתה תית� לי לסיי� ואחרי זה   עו"ד צביר�:

 24אתה תיכנס לי לדברי�. יש תכתובות באותו יו�, באות� שעות, שאיתמר 

 25שמעוני משרשר את ההודעות שהוא קיבל מריקי שי למשה פונטה, ובהמש* 

 26זה הוא כותב, על דורו� הוא אומר "זה ריקי קיבלה עכשיו מרועי רביב, אני ל

 27גמרתי ע� דורו�, אני לא רוצה כלו�, הכול הבטחות ודיבורי�", ואז פונטה 

 � 28חוזר אליו ואומר לו "דורו� מביע התנצלות ומתחייב שזאת הפע

 29האחרונה", בחלו+ זמ�, זאת אומרת שכל מה שהעד אומר עכשיו יש לזה 

 30הלות מקבילה שקורית בוואטסאפ בי� שני הנאשמי� דר* ההודעות התנ

 31  שה� קיבלו מריקי שי.
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 1ועכשיו, לפני שאת� מביעי� את עמדתכ� אני אחדד את שאלתי לעניי� מה   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 � 2שאת� מתנגדי�, למה את� מתנגדי� לכל המקטעי� האלה ככאלה שבאי

 3יות ה� של דורו� וה� של איתמר להסביר, א� זה יצליח ראייתית, התנהגו

 4  שמעוני? למה את� מתנגדי�? כדי להסביר התנהגויות, לא מעבר לזה.

 5כי העדי� הרלוונטיי�, אני אענה, כי העדי� הרלוונטיי� שקשורי�   עו"ד רפפורט:

 6  להודעות לא אומרי� את זה, אומרי� הפו*.

 7  לא מזכירי� את זה בכלל.  עו"ד ג'ורג'י:

 8  רי� את זה, ולדוגמה דורו� אומר הפו*.לא מזכי  עו"ד רפפורט:

 9  הוא אומר הפו* לגמרי.  עו"ד ג'ורג'י:

 10  בסדר, אבל תכתובות הוואטסאפ בזמ� אמת,  עו"ד צביר�:

 11  אי� אימות,  עו"ד רובינשטיי�:

 12  בי� הלקוחות,  עו"ד צביר�:

 13יו� אני מבקש, אבל עדיי�, ברמת הרלוונטיות אתה אומר לי "בסופו של   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14גברתי, שלא תקבלי בכלל שהיה אירוע כזה, שהיה מהל* כזה, שהיה שרשור 

 15  כזה".

 16  א� זה מבוסס על עדויות שמועה, בוודאי.  עו"ד רפפורט:

 17  לא, זה מבוסס על תכתובות.  עו"ד צביר�:

 18  לא, זה בכלל לא, רגע,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 19  וא,זה מבוסס על תכתובות שההסבר ה  עו"ד רפפורט:

 20עור* די� רפפורט, אני אסביר ל* מה אני שואלת שוב. כל המקטעי� האלה   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 21ה� לא לאימות מה שהיה, ה� רק כדי להסביר התנהגויות, במקרה הזה 

 22אחת נטענת של דורו� מול העד ושנייה נטענת של איתמר שמעוני מול דורו�. 

 23שהיא תוכל, הוא יוכל להכחיש למה, בנקשרי� האלה, רק כדי להסביר, כדי 

 24את זה, ג� דורו� יוכל להכחיש את זה ויכול להיות שלא יהיה שו� ער*, אבל 

 25למה זה לא רלוונטי וקביל לתכלית הזו בלבד? רק להסברת ההתנהגות 

 � 26הנטענת. נדמה לי, בזהירות, שמה שאנחנו נעשה, עוד רגע אני אשמע ג

 27וד מתנדנד, אני מציעה שזה אות*, כמוב�, אבל אני מציעה, כרגע זה מא

 28יהיה חלק מהפרוטוקול בהסתייגויות שאני אמרתי, וא� לימי� תרצו 

 29לטעו� לא רק שאי� לזה ער* כי בכלל זה לא עלה ככה, אלא ג� שזה לא 

 � 30לגיטימי אפילו לתכלית הזאת, תהיה פתוחה לכ� הדר* במסגרת סיכומיכ

 31ת שמתירה או להעלות את הטענה. לי קשה כרגע להכריע בצורה החלטי
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 1חוסמת את המשפטי� האלה לתכליות שאמרתי. על אדוני זה מקובל? כ�, 

.� 2  עור* די� ג'ורג'י? רובינשטיי� הסכי

 3  אני אומר, גברתי, אי� לי התנגדות להתכתבויות בי� איתמר,  עו"ד רפפורט:

 4  זה ג� לו הייתה ל* התנגדות, לא היה ל* מה לעשות.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 5  לא, לא מקובלת עליי הפרשנות שחברתי עושה לראיה אובייקטיבית,  ט:עו"ד רפפור

 6  ג� זה לא רלוונטי.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 7  לא, אני אומר,  עו"ד רפפורט:

 8לימי� תגיד בסיכומי� כל מה שתרצה מה לא מקובל עלי*, אני שואלת כרגע   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 9  על איסו+ ראיות.

 10שלה עכשיו נסמ* על איזו פרשנות שהיא נותנת לאיזו ראיה לא, ההסבר   עו"ד רפפורט:

 11אובייקטיבית ומקשרת את זה לאירועי� אחרי� שאי� שו� קשר ללקוח 

 12שלי אליה�, אז אני אומר, אני אומר, אני מקבל את הראיה כראיה, את 

 13  ההסברי� של חברתי למה היא עושה את זה אני לא מקבל מפני שאי� קשר.

 14בסדר גמור, בסדר גמור, והראיה מתקבלת כראיה במגבלות כמוב� המאוד   י:כב' הש' מרגולי� יחיד

 15  מאוד מאוד מובהקות וברורות. אפשר לקרוא לעד.

 16  אי� לי שו� התנגדות לראיה, אנחנו לא נוכל, הפרשנות לא קבילה.  עו"ד רפפורט:

 17ני לא מדברת לא, אדוני מדבר על ראיה אחת ואני מדברת על ראיה אחרת, א  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 18  על השיחות איתמר פונטה, על זה אי� מה לעשות אית�.

 19  ג� בעניי� השני.  עו"ד רפפורט:

 20אני מדברת בהקשר של מה שהוא מספר על דברי� שנראו או פנו אליו.   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 21  אפשר לקרוא לעד בחזרה, גברת נגב.

 22  אני אקרא לעד.  עו"ד נגב:

 23  ברתי ממשיכה.כ�, ג  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 24  בוא, אז תמשי* אתה, היית,  עו"ד צביר�:

 25  אז היה מפגש בבית הקפה ע� דורו� ודורו� אמר ל* מה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 26אמר לי "שמע, מה קרה ל* ע� ריקי שי? שמעתי מה קרה ל* ע� ריקי שי   העד, מר רביב:

 27  בבוקר",

 28  אני לא שומעת.  עו"ד נגב:

 29דורו� אמר "מה קרה ל* ע� ריקי שי" והוא סיפר לו מה היה ע� ריקי שי   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 30  בבוקר.

 31  תודה.  עו"ד נגב:
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 1ואמר לי שזה הגיע אליו ושהוא אמר לה� שאי� לה� מה לדאוג כי אני נוסע   העד, מר רביב:

 2  ביו� ראשו� ג� ככה, אני ע+ מפה לחודש אז תהיו רגועי�, וזהו.

 3  יוק בשיחה הזאת?מה דורו� אומר ל* בד  עו"ד צביר�:

 4  תזכירי לי עוד פע�.  העד, מר רביב:

 5  .99אני מפנה לשורה   ש:

 6  .99רגע. לא הבנתי מה יש בשורה   עו"ד נגב:

 7  שאלתי מה דורו� אומר לו בשיחה.  עו"ד צביר�:

 8  הוא אמר את זה.  עו"ד רובינשטיי�:

 9ו לא, הוא לא אמר את זה. אני ביקשתי לדעת מה בדיוק דורו� אומר ל  עו"ד צביר�:

 10  בשיחה.

 11  יש משהו נוס+ שלא אמרת לי עד עכשיו?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 12  כ�, דורו� אמר לי בשיחה כאילו מה היה, הוא יודע מה היה ע� ריקי שי,  העד, מר רביב:

 13  כ�.  עו"ד צביר�:

 14  ושהוא קיבל איזשהו מסר,  העד, מר רביב:

 15  ממי?  ש:

 16  ממשה פונטה.  ת:

 17  ממי?  ש:

 18  משה פונטה.  ת:

 19  מפונטה.  לי� יחידי:כב' הש' מרגו

 20  כ�?  עו"ד צביר�:

 21  לא להתערב כדי לא לפגוע בעסקה.  העד, מר רביב:

 22  מה אתה הבנת שהכוונה "חשש לפגוע בעסקה"?  ש:

 23שלא לפוצ. את זה, שאני לא אחזור לכתוב דברי�, העסקה הזאת תתפוצ.,   ת:

 24  רצינו את הכס+.

 25  (מדברי� ביחד)

 26  .כי ה� רצו את הכס+  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 27  ה� רצו את הכס+, ג� הוא וג� דורו�.  עו"ד רובינשטיי�:

 28תגיד, אני רוצה לחזור, אתה אמרת שאתה הבנת או שידעת או שדווח לה   עו"ד צביר�:

 29  שריקי שי הראתה את הוואטסאפ לאיתמר,

 30  כ�.  העד, מר רביב:

 31  מה ידעת שקרה בעקבות זה?  ש:

 32  בעקבות הוואטסאפ?  ת:
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 1  כ�, בעקבות זה.  ש:

 2  שנעשתה פנייה לדורו� שאני לא אתערב.  ת:

 3  על ידי מי נעשתה הפנייה?  ש:

 4  אני לא יודע להגיד ל* בוודאות, אני יכול להערי*.  ת:

 5  מה אתה באותו זמ�?  ש:

 6אנחנו מתנגדי�, גברתי, א� אני יכול לדבר בש� חבריי, "אני מערי*, אני   עו"ד רפפורט:

 7  זה",

 8  הערכות שלו? או שהוא יודע או שהוא לא יודע.מה אני אעשה ע� ה  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 9  זו עדות שמיעה והערכה.  עו"ד רובינשטיי�:

 10  זו לא רק עדות שמיעה,  עו"ד רפפורט:

 11  הלאה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 12  זו יותר מסקנה.  עו"ד רפפורט:

 13  .10כ�, כ�. רק שנייה. תספר לי על קבוצת הוואטסאפ אשקלו�   עו"ד צביר�:

 14  קבוצת וואטסאפ,  העד, מר רביב:

 15  כ�.  ש:

 16שהקמנו אחרי המכירה של האתר, בער* כמה חודשי� או אפילו שנה אחר   ת:

 17  כ*,

 18  אז סליחה רגע, מה הרלוונטיות שלה לענייננו?  עו"ד נגב:

 19  כ�.  עו"ד רפפורט:

 20  כמה חודשי� אחרי מכירת האתר? זה כבר אחרי המעצר.  עו"ד נגב:

 21  כשנה אחר כ*.  עו"ד רובינשטיי�:

 22  אז מה הרלוונטיות?  גולי� יחידי:כב' הש' מר

 23  לא רלוונטי.  עו"ד רפפורט:

 24  גברת צביר�?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 25  אי� רלוונטיות.  עו"ד נגב:

 26לא, טוב, תספר לי על קבוצת אשקלונט, מה אתה יודע לספר על קבוצת   עו"ד צביר�:

 27  אשקלונט?

 28  וואטסאפ אשקלונט?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29  הוואטסאפ אשקלונט, כ�.קבוצת   עו"ד צביר�:

 30  .10קבוצה של אתר אשקלוני, אותו דבר כמו אשקלו�   העד, מר רביב:

 31  מה זה אומר?  ש:

 32  ממתי היא קיימת?  כב' הש' מרגולי� יחידי:
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 1  אי� לי מושג, לדעתי כמה שני�.  העד, מר רביב:

 2  אוקיי.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 3  בוצה?תספר לי מי חברי�, מה אתה יודע על הק  עו"ד צביר�:

 4יוסי פרטוק הוא הבעלי� של הקבוצה, מי חברי� בה? אותו סדר גודל של   העד, מר רביב:

 5  אנשי�, עורכי די�, חברי מועצה, עיתונאי�, אנשי מפתח בעיר בעיקר.

 6  אוקיי, רגע. נראה שסיימנו.  ש:

 7  מי חוקר?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8  אני.  עו"ד רובינשטיי�:

 9  חוקרי� אות*. טוב, תכבה את ההקלטה. 3�? כ�. ג� וג  כב' הש' מרגולי� יחידי:

  10 

 11  (הפסקה בהקלטה)

  12 

 13  אפשר?  עו"ד רובינשטיי�:

 14  .1כ�, חקירה נגדית לבא כוח נאש�   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 15  כ�.  עו"ד רובינשטיי�:

  16 

 17  :, מר רועי רביב, משיב בחקירה נגדית לעור( הדי  מנח� רובינשטיי 1ע.ת/

 18י� מכלל הדברי� שמסרת פה שעד למכירה של האתר הזה, תראה, אני מב  עו"ד רובינשטיי�:

 19  , הקשר בינ* לבי� דורו� נקשרי היה טוב. לא שומע.10אשקלו� 

 20  כ�.  העד, מר רביב:

 21  ואני, א� הייתי אומר ל* שהיהודי הזה יהודי הגו� וישר, היית מסכי� איתי?  ש:

 22  כ�.  ת:

 23', הוא 16למר.  17תראה, אומר דורו� נקשרי בהודעה שלו במשטרה מיו�   ש:

 24, שהוא עסק בפוליטיקה מקומית. זה 10אומר כ*, לגבי האתר הזה אשקלו� 

 25  נכו�?

 26  ג�.  ת:

 27הוא אומר שהאתר לא עשה כס+, לא היה רווחי, לא היו לו פרסומות, והוא   ש:

 28  אומר "ג� לא ניסינו לעשות ממנו כס+". זה נכו�?

 29אז אי אפשר לעשות לא היו בו פרסומות זה נכו�, א+ אחד לא הסכי� לפרס�   ת:

 30  ממנו כס+.

 31  לא, הוא אומר שלא ניסית� לעשות ממנו כס+.  ש:

 32  נו?  ת:
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 1  אתה מקבל את התיאור הזה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 2כ�, אי� פרסומות, ניסינו, פנינו לעירייה מספר פעמי� שיפרסמו, לא   העד, מר רביב:

 3  הסכימו.

 4  עכשיו, תראה, הוא אומר ג�,  עו"ד רובינשטיי�:

 5  למי פנו?  דובר:

 6  דקה,  עו"ד רובינשטיי�:

 7  לעירייה מספר פעמי� שיפרסמו, לא הסכימו.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8כ�. הוא ג� מספר, הוא אומר ככה, הוא מספר "באחת השיחות שהיו לי ע�   עו"ד רובינשטיי�:

 9  דוידי הצעתי לו לקנות את האתר", 

 10  השני? זה הסיבוב הראשו� או הסיבוב  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 11הסיבוב הראשו�, הסיבוב הראשו�, כ�. "לקנות את האתר", והוא אומר   עו"ד רובינשטיי�:

 12"לדוידי עיתו� ואמרתי לו 'יש ל* עיתו� ואני חושב שאתה צרי* ג� אתר'". 

 13  אתה ידעת מזה?

 14  א� דורו� סיפר לו? מה אתה שואל?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 15  השות+ שלו, מעי� שות+. כ�, כ�, הלא הוא היה  עו"ד רובינשטיי�:

 16  דיברנו על מכירה של האתר נטו.  העד, מר רביב:

 17עכשיו, הוא אומר שהוא דיבר אית*, "שוחחתי על כ* ע� רועי רביב, ואז   ש:

 18  עלה הנושא של המיליו� שקל", זה הסיבוב הראשו� שגברתי אמרה, נכו�?

 19  אתה צרי* להגיד כ�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 20  כ�.  העד, מר רביב:

 21  תודה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 22  עכשיו, הוא דחה את ההצעה, היא נראתה לו גבוהה.  עו"ד רובינשטיי�:

 23  מי זה הוא?  עו"ד צביר�:

 24  דוידי.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 25  הוא זה דוידי.  עו"ד רובינשטיי�:

 26  אוקיי.  עו"ד צביר�:

 27  נכו�?ואת� המשכת� לכתוב ולעבוד כרגיל באתר הזה, זה   עו"ד רובינשטיי�:

 28  נכו�.  העד, מר רביב:

 29הוא שוחח ע� דוידי והוא פנה אליו  2015עכשיו, ואז הוא מספר שבסו+ שנת   ש:

 30  שוב בהצעה,

 31  הוא זה דורו�?  כב' הש' מרגולי� יחידי:
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 1הוא זה דורו� נקשרי, הוא פנה אליו שוב בהצעה לקנות את האתר. אתה   עו"ד רובינשטיי�:

 2  ידעת מזה שישנה הצעה נוספת?

 3אמרתי, אמרתי, אני ידעתי שיש הצעה, לא ידעתי מאיזה צד היא באה,   ר רביב:העד, מ

 4  מהצד של דורו� או מהצד השני.

 5  בסדר, אז הנה, הוא מבהיר ל* את העניי� הזה.  ש:

 6  אוקיי, א� הוא אומר.  ת:

 7והוא אומר ג� שהוא שוחח לאחר מכ� אית*, ע� רועי רביב, ואז הוא הודיע   ש:

 � 8  אל+ שקל. 400לדוידי שאת� רוצי

 9  אוקיי.  ת:

 10  אוקיי נכו� או אוקיי לא?  עו"ד נגב:

 11  אוקיי זה נכו�?  עו"ד רובינשטיי�:

 12  כ�.  העד, מר רביב:

 13עכשיו, ואז נקבעה הפגישה במקו� שקוראי� לו קיטש� באשקלו�, שזה   ש:

 14  כנראה איזשהו בית קפה.

 15  כ�.  ת:

 16  אנשי�, אתה, דורו� נקשרי ודוידי עצמו. 3ובפגישה היו נוכחי�   ש:

 17  נכו�.  ת:

 18עכשיו, הוא מספר, ואני צרי* את האישור של* לזה, שדוידי אמר שהמחיר   ש:

 ,� 19  אל+ שקל, הוא יקר. אתה היית בפגישה? 400שאת� דורשי

 20  לא זוכר.  ת:

 21  אתה לא זוכר.  ש:

 22  יכול להיות שכ�, יכול להיות שלא. אני לא זוכר את זה.  ת:

 23טש� דיברת� על הכניסות והוא ג� מספר, דורו� נקשרי, שבאותה פגישה בקי  ש:

 24 50, בי� 10לאתר, והוא אמר שהוא יכול לתת עבור האתר שלכ�, אשקלו� 

 25  אל+ שקל. 100,ל

 26  הוא זה דוידי הפע�?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 27  אל+ שקל. אני מקריא ל* את הדברי� שלו, 100,ל 50הוא זה דוידי, כ�. בי�   עו"ד רובינשטיי�:

 28  בכניסות.כניסות, תלוי   עו"ד נגב:

 29רק רגע, עוד לא סיימתי, תני לי, והוא מוסי+ שדוידי אמר "אני מוכ� לתת   עו"ד רובינשטיי�:

 30אל+ שקל בהתא� לנתוני� של האתר, כניסות וכדומה". זה  100,ל 50בי� 

 31  עלה הנושא הזה? נכו�?
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 1ור אל+ שקל, לא זכ 150,ל 100אני זוכר שיואל אמר לנו "אני מוכ� לתת בי�   העד, מר רביב:

.� 2  לי שדיברנו על נתוני� טכניי

 3  עכשיו תראה,  ש:

 4  ?150, 100? עכשיו אתה אומר 400רגע, אבל לא אמרת על   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 5, ואת השאר ישלימו 150, 100אל+, יואל אמר "אני את�  400לא, דיברנו על   העד, מר רביב:

."� 6  לכ

 7  הבנתי.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8אה, הנושא הזה של "השאר ישלימו לכ�" לא מופיע בכלל בדברי� של תר  עו"ד רובינשטיי�:

 9  דורו� נקשרי.

 10  אז תקרא לדורו� לפה ותשאל אותו.  העד, מר רביב:

 11, אחר כ* 1אל+  50אחוז. עכשיו, אומר דורו� נקשרי שבסו+ הוא שיל�  100  ש:

 12  , מה שסיפרת לנו פה, על פי החוזה שנחת�. חתמת� על הסכ�?50עוד 

 13  נו?  ת:

 14  זה נכו�?  ש:

 15  לא, זה לא מה שכתוב בחוזה.  ת:

 16, א� 21עכשיו אני מגיע לחוזה. אתה יודע מה? שלא יהיה, החוזה הוא נ/  ש:

 17  אפשר לקבל אותו לרגע?

 18  הוא היה פה לפני רגע.  דובר:

 19לא, אני החזרתי אותו לתובעת כי היא השאירה לי, אז זה שיי* לה. עכשיו,   עו"ד רובינשטיי�:

 20רואה, אני קורא את ההסכ�, אני קורא את סעי+ תראה בבקשה, אני לא 

 21התמורה, אני אינני רואה שבהסכ� כתוב שצד ג' כלשהו, לפי דברי* פונטה, 

 22אל+ שקל. זה לא מופיע  300אולי מישהו אחר, צרי* להשלי� לכ� עוד 

 23  בכלל. מה אתה אומר?

 24  מה אתה רוצה שאני אגיד?  העד, מר רביב:

 25  את האמת, מה אני רוצה שתגיד?  ש:

 26זה לא מופיע, החוזה מופיע על מה שקיבלנו כס+ ע� צ'קי� שהוצאתי   ת:

 27עליה� חשבוניות, ומה שאתה לא מוציא חשבונית אתה לא רוש� בחוזה. 

 28כשאתה הול* וקונה רכב ומשל� חצי במזומ� וחצי בצ'ק, אתה ג� לא מוציא 

 29  חשבונית על החצי מזומ� שאתה משל�, אותו דבר פה.

 30  אה.  ש:

 31  הלאה, כ�.  ת:

 32  כ�?  :ש
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 1  כ�, קיבלתי חצי בשחור, חצי במוצהר, ואת השאר לא קיבלתי.  ת:

 2  אל+ שקל? 100לא הבנתי, קיבלת�   ש:

 3  בשחור, 50,מוצהר ו 50אל+ שקל,  100קיבלתי   ת:

 4  בשני תשלומי�?  ש:

 5  לא קיבלתי. 300,ו  ת:

 6  ,50רק דקה,   ש:

 7  אדוני רק צרי* לקחת בחשבו� שהדברי� שהוא אומר עשויי� להפליל אותו.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8  לא, גברתי, אנחנו נצהיר בהקשר הזה שהדברי�,  עו"ד צביר�:

 9  זה דברי� שאמרתי בהודעה במשטרה, אז עכשיו,  העד, מר רביב:

 10נכו�, גברתי, הדברי� עולי� ג� מההודעות במשטרה, ג� מההודעות של   עו"ד צביר�:

 11  י, דר* אגב,דורו� נקשר

 12  אתה דיברת על כס+ שחור בהודעה במשטרה?  עו"ד רובינשטיי�:

 13  זה לא נכו�.  דובר:

 14לא, סליחה, אבל בהודעות במשטרה, ג� שלו וג� של דורו� נקשרי, סליחה,   עו"ד צביר�:

 15  אל+ בצ'קי�". 50,אל+ במזומ� ו 50כתוב "קיבלנו 

 16  מזומ� ולהוציא חשבונית. זה עדיי� לא אומר, אפשר לקבל  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 17  נכו�.  עו"ד רובינשטיי�:

 18  וידענו שאי� חשבוניות, גברתי, וזה ג� לא כתוב בחוזה.  עו"ד צביר�:

 19אז מה שאומרת המדינה זה מה שאני, לפי הוראות הדי�, הבהרתי ל*,   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 20שאתה צרי* לדעת שזה עלול להפליל אות*, המדינה אומרת "אנחנו לא 

 21  וט שו� הליכי� נגד* בקשר לעניי� הזה".ננק

 22זה לא בסמכות המדינה, לדעתי, גברתי. סמכות גברתי להחליט, לתת לו   דובר:

 23  חיסיו� בעקבות,

 24בעקבות זה שהמדינה אומרת, בזאת זה נגמר בדר* כלל. כ�. לא זכור לי   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 25  שאני,

 26  לא הבנתי כלו� ממה שאת�,  העד, מר רביב:

 27  אתה יכול להעיד באופ� חופשי בעניי� הזה.  ביר�:עו"ד צ

 28אתה יכול להעיד, אני הזהרתי אות* שמה שאתה אומר עלול להפליל את   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29  עצמ*, ולכ� זכות* להיזהר ולהגיד "אני לא משיב כי זה עלול להפליל".

 30  אוקיי.  העד, מר רביב:

 31  ה לאזהרה הזו כבר אי� חשיבות יתרה.לאור העמדה של המדינ  כב' הש' מרגולי� יחידי:
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 1אבל עור* הדי� פה המכובד בא ואומר לי דברי� שה� רשומי� בחוזה ולא   העד, מר רביב:

 2  רשומי� בחוזה, יש את זה בהודעה במשטרה.

 3תראה, אני תכ+ אגיע לזה, בהודעה של* במשטרה אתה לא מדבר על כס+   עו"ד רובינשטיי�:

 4  פעמי�. 3אני קראתי אותה לפחות שחור, בשו� מקו� בהודעה של*, ו

 5  אני לא יודעת א� זאת ההגדרה, אבל,  עו"ד צביר�:

 6  לא, בוא,  עו"ד רובינשטיי�:

 7  אז בוא נדייק.  עו"ד צביר�:

 8  אני מדייק. עכשיו בוא תראה,  עו"ד רובינשטיי�:

 9סכו� שלא הוצאה בהקשרו חשבונית, זה הסכו� של מה שאתה מגדיר כס+   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 10  שחור.

 11  ושלא רשו� בחוזה, גברתי.  עו"ד צביר�:

 12  לא, סליחה.  עו"ד רובינשטיי�:

 13אל+,  50לא רשו� בחוזה ולא הוצאה בהקשרו חשבונית. החוזה על   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14  אל+, 50החשבונית על 

 15  אל+ שקל. 300,אני לא דיברתי על הסכומי� האלה, אני דיברתי על ה  עו"ד רובינשטיי�:

 16  אבל יש עוד סכו� שהוא כבר מתאר ל* שהוא קיבל.  רגולי� יחידי:כב' הש' מ

 17  אל+. 50  עו"ד רפפורט:

 18  כ�, כ�, על אי� מחלוקת.  עו"ד רובינשטיי�:

 19  הוא קיבל ביו� חמישי בערב. 50  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 20  אז אי� מחלוקת.  עו"ד רובינשטיי�:

 21  ג� דורו� מתאר את זה.  עו"ד צביר�:

 22  חה, על זה אי� מחלוקת.סלי  עו"ד רובינשטיי�:

 23על זה אני הזהרתי אותו. על מה שעתידי אולי הוא יקבל ואולי לא והוא   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 24  אומר שהוא לא קיבל, אי� לי מה להזהיר אותו.

 25טוב. עכשיו תראה בבקשה, אומר דורו� נקשרי, האיש שאתה מחזיק ממנו   עו"ד רובינשטיי�:

 26 1אל+  100"בסופו של דבר נסגר סכו� של  כאד� הגו�, הוא אומר בהודעה

 27בחשבו� סופי שקיבלנו אותו", זה מה שאומר דורו� נקשרי. שואלי� אותו 

 28  שאלות וזה מה שהוא אומר.

 29  מה יש ל* לומר על האמירה הזאת? היא משקפת את מה שאתה יודע?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 30ע� השנייה אומר את זה, תביא לא משקפת את מה שיודע. קרא לדורו�, בפ  העד, מר רביב:

 31  אותו לפה, שאל אותו והוא יענה ל*, יענה ככה או אחרת.
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 1יותר מזה, שואלי� את דורו� נקשרי "מעדויות שהתקבלו עולה כי יואל   עו"ד רובינשטיי�:

 2אל+ שקל במזומ� כחלק מהעסקה, מה יש ל* לומר על  50העביר ל* עוד 

 3קיבל רועי כחלק  50, 1ל+ א 100זה?" ואומר נקשרי "העסקה נסגרה על 

 4אל+ שקל במזומ� וכחלק מהעסקה  50מהחוזה, ואני קיבלתי מיואל עוד 

 5  באותו יו� בערב כשחתמנו על ההסכ� אצל עור* הדי�". הוא משקר?

 6  .50,זה לא באותו יו� אבל כ�, קיבלנו את ה  העד, מר רביב:

 7  אבל הוא משקר? נקשרי שאומר את הדברי� האלה משקר?  ש:

 8  אל+, זה נכו�? 50,אל+ וה 50,לא, לא, רגע, מה שהוא מתאר על ה  מרגולי� יחידי:כב' הש' 

 9  במזומ�, כ�. 50בצ'קי�,  50  העד, מר רביב:

 10  זה נכו�, אז על מה אתה שואל אותו א� הוא משקר?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 11  לא הבנתי מה,  העד, מר רביב:

 12  על הסכו� הכולל?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 13  כ�.  נשטיי�:עו"ד רובי

 14  זה מה שקיבלנו.  העד, מר רביב:

 15  על הסכו� הכולל נתת,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16  אל+ שקלי�. 100זה מה שקיבלנו,   העד, מר רביב:

 17  אבל תראה, השות+ של*, לפחות לכתיבה ולמכירת האתר,  עו"ד רובינשטיי�:

 18  נו?  העד, מר רביב:

 19  אל+ שקל". 100אומר "העסקה נסגרה על   ש:

 20  אוקיי.  ת:

 21  זה נכו�?  ש:

 22  לא.  ת:

 23  לא נכו�?  ש:

 24  לא.  ת:

 25  לא?  ש:

 26  לא.  ת:

 27  טוב. עכשיו,  ש:

 28  להימנע מהערות מאחור, אני שומעת ולהימנע מה�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29אל+ שקל קיבלת�, על זה  100אז בוא, אני רוצה להבי�. תראה, חתמת�,   עו"ד רובינשטיי�:

 30  אי� ויכוח, נכו�?

 31  כ�.  העד, מר רביב:
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 1העברת� את האתר, חשפת� את הצפונות הטכניות של האתר, אתה כעבור   ש:

 2  חודש נסעת לחו. לאר. או משהו כזה,

 3  כעבור יומיי�,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 4  כעבור יומיי� נסע לחודש.  עו"ד צביר�:

 5  כ�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 6זר, למי פנית והא� פנית כעבור יומיי� נסעת לחודש. עכשיו תראה, אתה חו  עו"ד רובינשטיי�:

 7  אל+ שקל? 300,למישהו לקבל את ה

 8  חודשי� בהגדרה. 3לא פניתי כי היו   העד, מר רביב:

 9  חודשי� בהגדרה? 3איפה היו   ש:

 10  חודשי� תקבלו את יתרת הכס+. 3הגדרנו תו*   ת:

 11  איפה הוגדר? זה כתוב באיפשהו מקו�?  ש:

 12  בשיחה, לא כתוב.  ת:

 13  בהודעה.  עו"ד צביר�:

 14  גברת צביר�,   מרגולי� יחידי:כב' הש' 

 15  סליחה, לא הבנתי.  עו"ד צביר�:

 16  הבנת, הבנת.  עו"ד רובינשטיי�:

 17לא, לא, לא, הבנת ואנא, באמת, אנחנו היו� ביו� נינוח אז נמשי* אותו   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 18  ככה.

 19  אני מחפש אחרי הגיונ� של דברי�.  עו"ד רובינשטיי�:

 20ותי ע� הדברי� שדורו� אמר. תחפש לעמת אותי ע� אתה מחפש לעמת א  העד, מר רביב:

 21  הדברי� שדורו� אמר? תכוו� למה שאני אומר.

 22  לא, לא, לא, כרגע לא.  ש:

 23  אבל זה מה שאתה מחפש פה.  ת:

 24  לא, כרגע לא.  ש:

 25  אז אל תחפש לעמת אותי ע� דברי� שאחרי� אמרו כי זה לא מעניי� אותי.  ת:

 26  א' אני יכול לעשות את זה.  ש:

 27  מר רביב, מר רביב, כל, רגע, קוד� כל,   מרגולי� יחידי:כב' הש' 

 28  לא, הוא מחפש,  העד, מר רביב:

 29  תירגע, לא, לא, לא,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 30  כאילו לעמת אותי מול דברי� שאחרי� אמרו.  העד, מר רביב:

 31כל זמ� שהוא שואל אות* שאלות שמותר לו לשאול לפי הכללי�   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 32טיי�, אני לא עוצרת אותו ואתה צרי* לענות, ומה שאתה יודע אתה המשפ
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 1חודשי�  3אל+, אמרת היו  300,עונה. הוא שואל אות* למה לא פנית על ה

 2  חודשי� למה לא פנית? 3,ובחלו+ ה

 3  כי כבר לא היה למי לפנות.  העד, מר רביב:

 4  ש� חי וקיי�.דוידי ברו* ה מה זאת אומרת לא היה ל* למי לפנות?  עו"ד רובינשטיי�:

 5  היה את המעצר,  העד, מר רביב:

 6  פונטה ברו* הש� חי וקיי�.  ש:

 7  תקשיב, היה את המעצר, כ�?   ת:

 8  .2016המעצר היה בינואר   ש:

 9  כמה זמ� זה אחרי?  ת:

 10  אתה עמדת ש� ע� המצלמה,  ש:

 11  חודש אחרי.  ת:

 12  מר רובינשטיי�, ג� אדוני,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 13  סליחה. סליחה,  עו"ד רובינשטיי�:

 14  בוא, בוא, תמשי*. עכשיו בוא תמשי*, קדימה.  העד, מר רביב:

 15  עכשיו, רגע, בוא,  ש:

 16  אני עמדתי ש� ע� המצלמה.  ת:

 17  מר רביב, מר רביב,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 18  לא, הוא,  העד, מר רביב:

 19  יצאת להפסקת סיגריה והיא הביאה את התוצאות ההפוכות מהמקווה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 20  כי תראי אי* הוא מדבר, אז בוא תמשי* עכשיו.  עד, מר רביב:ה

 21  מר רביב, מר רביב,   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 22  קדימה, בוא, אני על הדוכ�.  העד, מר רביב:

 23  מר רביב, אני פונה אלי*.   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 24  כ�.  העד, מר רביב:

 25  דבר ככה באול�.אתה לא ת אדוני צרי* רגע הפסקה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 26  אני לא אדבר ככה באול�.  העד, מר רביב:

 27  אז אדוני צרי* רגע הפסקה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 28  לא.  העד, מר רביב:

 29  לא, אז אני מבקשת לחזור, אתה עד, מה שאתה עושה, אתה נשאל שאלות,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 30  עונה תשובות.  העד, מר רביב:

 31  אפילו א� ה� מרגיזות אות*, אתה עונה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 32  אי� בעיה.  העד, מר רביב:
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 1  בסדר? תודה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 2  בוא נמשי*.  העד, מר רביב:

 3  כ�, ומר רובינשטיי�, אני מבקשת להימנע,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 4  קיבלתי.  עו"ד רובינשטיי�:

 5  מציניות והערות, אבל בוא.  העד, מר רביב:

 6  קיבלתי, לא, לא ארגיז אותו, לא ארגיז אותו, קיבלתי. תראה, לי,  רובינשטיי�:עו"ד 

 7  חבל שהישיבה היו� לא מוקלטת.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8  תראה,   עו"ד רובינשטיי�:

 9  אני צוחקת.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 10  זה לא מצחיק לאור מה שקרה ע� שרו�, ע� שמעו� ב� חיי�, גברתי.  עו"ד צביר�:

 11  לא, לא, מוקלטת היא מוקלטת, אני מתכוונת מתועדת,  הש' מרגולי� יחידי:כב' 

 12  שמעו� ב� חיי�?  עו"ד רובינשטיי�:

 13  שזה נמחק,  עו"ד נגב:

 14  אה.  עו"ד רובינשטיי�:

 15  זה לא הוקלט.  עו"ד נגב:

 16תקשיב, בוא, תראה, אני בודק דברי� לפעמי� בעיניי� כלכליות. את�   עו"ד רובינשטיי�:

 17  מכרת� אתר,

 18  כ�.  מר רביב:העד, 

 19לפי דברי*, המחיר היה צרי* להיות, היית� צריכי� לקבל בסופו של דבר   ש:

 20  אל+ שקל. 400

 21  כ�.  ת:

 22  אל+ שקל. 100קיבלת�   ש:

 23  נכו�.  ת:

 24  אל+ שקל, לא קיבלת�. 300ואת העיקר,   ש:

 25  נכו� מאוד.  ת:

 26  אדוני חוזר מחו. לאר. ועדיי� לא מתקבל הכס+ הזה.  ש:

 27  נכו�.  ת:

 28  אות* למה לא פנית לא לפונטה, לא לדוידי,ואני שואל   ש:

 29ולשאול אות� א� ה� מוכני� לשאול אות�  433חשבתי להתקשר ללהב   ת:

 30  בתא איפה הכס+, אבל ויתרתי על זה בסו+.

 31  אבל שאלה אחרת לי אלי*.  ש:

 32  כ�.  ת:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  ישראל נ' שמעוני ואח' 12935�02�17 ת"פ
  

  2018נובמבר  19  

  

 3816

 1  בוא, אתה בא, ואתה בא והל*. ה� כול� השתחררו,  ש:

 2  נו?  ת:

 3  , למה אדוני לא חוזר,2016 ולמה אז, מאז, מינואר, פברואר  ש:

 4  אדוני התייע. ע� עור* די�,  ת:

 5  רק דקה, ת� לי,  ש:

 6  אדוני התייע. ע� עור* די�,  ת:

 7אני התייעצתי, רק אל תדבר על עצמ* בגו+ שלישי כי אחר כ* אני אתבלבל   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8  ואני לא אבי� את התמלול.

 9 300די� לגבי מה האפשרות של לתבוע את אוקיי, אני התייעצתי ע� עור*   העד, מר רביב:

 10אל+ השקלי� ג� א� ה� לא רשומי� בחוזה, עור* הדי� אמר לי שדבר כזה 

 11אפשרי ויש לזה היתכנות. לא התקדמתי ע� זה, ממי אני אתבע כס+? מב� 

 12  אד� שעכשיו שיל� ל*, אדו� עור* די� רובינשטיי�, מיליו� וחצי שקל?

 13  סליחה?  עו"ד רובינשטיי�:

 14  די, די, די, מר רביב,  מרגולי� יחידי: כב' הש'

 15  ממי אני אבקש כס+? בוא תגיד לי.  העד, מר רביב:

 16  מר רביב.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 17  טוב,   עו"ד רובינשטיי�:

 18  בוא, תמשי*.  העד, מר רביב:

 19  מקורות המידע של* ה� לקויי�, אבל עזוב.  ש:

 20  אי� בעיה, תמשי*.  ת:

 21  רגע, אז בוא נעשה את זה קצר ונסיי� את העניי� הזה.  ש:

 22  בוא תמשי*, תשאל אותי מה שאתה רוצה.  ת:

 23תראה, זאת אומרת שמאז שוב* מחו"ל ועד היו� שאתה עומד על הדוכ�,   ש:

 24  אל+ שקל. 300,אתה לא עשית דבר וחצי דבר בשביל לגבות את ה

 25  נכו�.  ת:

 26  נקודה, נמשי* הלאה.  ש:

 27  יופי.  ת:

 28אומר דורו� נקשרי, שואלי� אותו ואני אשמח לקבל את דעת*, עכשיו,   ש:

 29שואלי� אותו "למה רצה דוידי לקנות מכ� את האתר?" והוא אומר "יואל 

 � 30דוידי מחזיק עיתו�, הוא רצה ג� אתר, האתר שלנו היה אחד המובילי

 31  בעיר מכל מה שהוצע בשוק, ממה שהוא רצה לקנות". זה נכו�?

 32  דורו�, תשאל אותו את השאלה הזאת.בפע� השלישית, תקרא ל  ת:
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 1  הבנתי, ומה אתה אומר? זה לא נכו�?  ש:

 2  לא מכיר את זה.  ת:

 3לא מכיר את זה, טוב. תראה, שואלי� את דורו� נקשרי הא� אתה אמרת   ש:

 4לו באיזשהו שלב, סליחה, א� דוידי אמר לו באיזשהו שלב שהוא קונה את 

 5עונה "הוא לא אמר לי  האתר לא רק בשבילו אלא ג� בשביל איתמר, והוא

 6  דבר כזה". מה אתה אומר?

 7  שתקרא לדורו� נקשרי בפע� הרביעית כבר, אני אמשי* לספור ל* את זה,  ת:

 8  טוב.  ש:

 9  תשאל אותו את השאלה הזאת והוא יענה ל*.  ת:

 10  טוב. עכשיו, שואלי� אותו ג� עוד שאלה.  ש:

 11  כ�.  ת:

 12"הא� במהל* העסקה עלה כי את� אומרי� לו "הא�", לדורו� נקשרי,   ש:

 13תקבלו, אתה ורועי, סכו� נוס+ תמורת מכירת האתר ממשה פונטה?" אומר 

 � 14אדו� דורו� נקשרי "לא". בכלל לא דובר על זה שיתקבל סכו� נוס+, הוא ג

 15  לא מספר על סכו� נוס+ בהודעה שלו. מה אדוני אומר?

 16  אדוני אומר, אני אומר שכ� דובר על זה.  ת:

 17  שיו תראה, שואלי� את דורו� נקשרי "הא� יואל דוידי הסביר",טוב. עכ  ש:

 18דורו� נקשרי, דורו� נקשרי. תקרא לו לפה, למה אתה שואל אותי על העדות   ת:

 19  שלו?

 20  אני אגיד ל* למה.  ש:

 21מותר לו להציג ל* שמישהו אחר שג� היה באותה עסקה אומר משהו אחר,   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 22דברי� של* או תעמוד על מה שסיפרת, זו זכותו. ואולי אתה תשנה חלק מה

 23  תמשי*.

 24  איפה היינו? בארבע, בוא נמשי*.  העד, מר רביב:

 25תראה, שואלי� את דורו� נקשרי שאלה נוספת במשטרה, שואלי� אותו א�   עו"ד רובינשטיי�:

 26אתר האינטרנט שהוא רכש את האתר כדי לקד� את עסקיו, שדוידי רכש 

 27לה� באתר, הא� יכול להיות שהיו לו עוד את האתר, על ידי פרסו� ש

 28אני  שיקולי� אחרי�? הא� יואל הסביר לכ� למה הוא רוכש את האתר?

.� 29  לא שמעתי שהיו שיקולי� אחרי

 30  בתשובה הוא אומר אי� לי מושג.  דובר:

 31  אי� לי מושג.  עו"ד צביר�:

 32  אני לא יודעת מה אדוני מציג לו בשאלה האחרונה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:
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 1  הוא אומר אי� לי מושג.  ד, מר רביב:הע

 2  כ�, אבל הוא,  עו"ד רפפורט:

 3  זה מה שהוא עונה אבל.  עו"ד צביר�:

 4כ�, אבל מה מקור המידע שלו? אז הלכנו למקור, אז הוא מכחיש את   עו"ד רפפורט:

 5  המקור.

 6  כ�.  עו"ד רובינשטיי�:

 7  אבל המקור אמר אי� לי מושג.  עו"ד צביר�:

 8  אז הוא מציג את המקור את מה שהוא יודע.  עו"ד רפפורט:

 9  תראה, שואלי� את מי שהיה שותפ*,  עו"ד רובינשטיי�:

 10  לא, הוא היה ע� דוידי בפגישה.  עו"ד צביר�:

 11הא� לדוידי היו שיקולי� אחרי� כשהוא רכש את האתר, אז אומר השות+   עו"ד רובינשטיי�:

 12  של* "אי� לי מושג". מה אתה אומר על זה?

 13  שבפע� החמישית אני אומר ל*, תקרא לו לפה ותשאל אותו.  :העד, מר רביב

 14  יופי.  ש:

 15  הלאה, בוא נמשי*. שואלי� את דורו� נקשרי במשטרה ש?  ת:

 16 2013עכשיו, בוא נעבור הלאה, בוא, לאט לאט. תראה, אתה בבחירות   ש:

 17התייצבת או סייעת במטה הבחירות של המועמד בני וקני� שהתמודד נגד 

 18  נכו�?איתמר שמעוני, 

 19  נכו�.  ת:

 20בבחירות האחרונות שהיו באוקטובר השנה אתה התייצבת לימינו של תומר   ש:

 21גלא� ואתה נמנית, אתה היית אחראי על הטלמרקטינג במערכת הבחירות 

 22  הזאת.

 23  אוקיי.  ת:

 24  נכו�?  ש:

 25  נכו�.  ת:

 26  אוקיי זה נכו�, כ�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 27בעצ�, כפי שאתה סיפרת לנו, נולד  10ר אשקלו� יופי. עכשיו תראה, האת  עו"ד רובינשטיי�:

 28  אחרי שאיתמר נבחר כראש העיר.

 29  שנה אחרי, כ�.  העד, מר רביב:

 30  שנה אחרי.  ש:

 31  שנה וחצי.  ת:

 32  שנה וחצי?  דובר:
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 1  שנה וחצי אחרי.  העד, מר רביב:

 2  בסדר, עזוב, זה לא משנה.  עו"ד רובינשטיי�:

 3  ?2014מוסכ� אוגוסט   עו"ד צביר�:

 4  כ�, רגע, עכשיו תראה,  �:עו"ד רובינשטיי

 5  אי* זה שנה וחצי?  דובר:

 6  זה שנה, פחות משנה.  העד, מר רביב:

 7  ,2013, נכנס לתפקידו בנובמבר 2013הוא נבחר באוקטובר   עו"ד רובינשטיי�:

 8  כ�.  העד, מר רביב:

 9  ?,ו 2000,את� בעצ� העלית� את האתר נדמה לי ב  ש:

 10  ', אוגוסט.14  ת:

 11י הקראתי ל* בתחילת החקירה שלי אות* על ', בסדר. עכשיו תראה, אנ14  ש:

 12  כ* שלא נכנס לכ� כס+ לאתר הזה, לא היו רווחי� לאתר הזה, נכו�?

 13  נכו�.  ת:

 14  אז בוא תגיד לי, בבקשה, אי* התממנת�?  ש:

 15  בוא אני אספר ל* אי* התממנו.  ת:

 16  כ�.  ש:

 17  אני פניתי לעיריית אשקלו� שישלמו לי עבור פרסו� באתר.  ת:

 18  כ�.  ש:

 19  הכלכלית, לא קיבלתי מה� תשובה בעניי�.ולחברה   ת:

 20  טוב.  ש:

 21ניסיתי באמצעות האופוזיציה להגיש עתירות בעניי�, לא קיבלתי תשובות   ת:

 22  בעניי�, הכנסתי את היד לכיס והוצאתי כס+.

 23  טוב, וזה הכול כמוב� מתועד?  ש:

 24  חשבו� פרטי ושל החברה.  ת:

 25  חשבו� פרטי, הבנתי.  ש:

 26  ברה למימו� של האתר.העברות מהפרטי לחברה, מהח  ת:

 27  עכשיו תגיד לי בבקשה הא� אתה מכיר אד� בש� אילו� מחלו+?  ש:

 28  מכיר.  ת:

 29הא� אילו� מחלו+ היה אד� שאיתמר סגר לו את אתר פינוי האשפה שהיה   ש:

 30  בשימושו לאחר שאיתמר נבחר לתפקידו?

 31, ממה 2דולר בערו.  5,000שמעוני שיל� עבורה לפי כתבה שאיתמר   ת:

 32  ששמעתי ש�, כ�.
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 1  מידיעה אישית אתה יודע על זה משהו? לא מהצפייה בכתבה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 2  רק מהכתבה.  העד, מר רביב:

 3  רק מהכתבה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 4  אי� בעיה, ואתה לא, אני שואל אות*,  עו"ד רובינשטיי�:

 5  ?2דולר לערו.  5,000זה שמשלמי� ועל   עו"ד נגב:

 6  אי� ער* לשו� דבר מכל מה שהוא אמר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 7  אמר, אמר.  עו"ד רובינשטיי�:

 8  בסדר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 9  עכשיו תראה בבקשה,  עו"ד רובינשטיי�:

 10  אני מבקשת, ג� עור* די� ג'ורג'י.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 11  לא, גברתי תצטר* להתנהל, ע� כל הכבוד, אפילו מילה לא הוצאתי.  עו"ד ג'ורג'י:

 12  נכו�, רק צחקת מאוז� לאוז�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 13  ממש לא, גברתי.  עו"ד ג'ורג'י:

 14  טוב, איכשהו אדוני נמצא,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 15  ממש לא, גברתי.  עו"ד ג'ורג'י:

 16  טוב.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 17  ע� כל הכבוד.  עו"ד ג'ורג'י:

 18  עור* די� ג'ורג'י,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 19  ממש לא, גברתי, ממש לא, ממש לא. לא שמעתי אפילו על מה דובר.  עו"ד ג'ורג'י:

 20  טוב, אפשר להמשי*?  עו"ד רובינשטיי�:

 21  כ�, מתנצל שהפרעתי ל*.  עו"ד ג'ורג'י:

 22על האתר, אילו� מחלו+, עכשיו תראה, לא, זה בסדר. תראה, אומר אותו ב  עו"ד רובינשטיי�:

 23הוא בא לאיתמר אחרי שהוא סגר לו את האתר ואחרי שאתה השתלחת 

 24, והוא בא אליו והשיחה 10באיתמר בסדרה של כתבות באתר אשקלו� 

 25  הזאת הוקלטה, אני יכול להשמיע ל* אותה.

 26  .2אני זוכר אותה, היא הושמעה בערו.   העד, מר רביב:

 27  .2לא בערו.  ,2את השיחה, לא, לא, לא בערו.   ש:

 28  אוקיי.  ת:

 29  הוא הגיע אליו,  ש:

 30  שיחה בי� איתמר לאילו� מחלו+?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 31  כ�.  עו"ד רובינשטיי�:

 32  שלא בנוכחות העד?  כב' הש' מרגולי� יחידי:
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 1  שלא בנוכחותו.  עו"ד רובינשטיי�:

 2  אז מה אתה שואל את העד? רק תסביר לי.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 3  אני רוצה לקבל את התגובה כי הוא מדבר על העד.  יי�:עו"ד רובינשט

 4  שאילו� מחלו+ טוע� משהו?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 5  כ�.  עו"ד רובינשטיי�:

 6  טוב.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 7אתה יכול להשמיע את זה או שאני אקריא את זה? עזוב, חבל על הזמ�, הוא   עו"ד רובינשטיי�:

 8  אומר לו כ*.

 9  בוא נשמיע.  דובר:

 10  אז תשמיע, בבקשה.  עו"ד רובינשטיי�:

  11 

(� 12  (מושמעת הקלטה באול

  13 

 14  אני מבקשת רגע רק לעצור, גברתי.  עו"ד צביר�:

 15  תקריא, אני בקושי מצליחה לשמוע.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16  אני אקריא.  עו"ד רובינשטיי�:

 17, השיחה הזאת מוקלטת, מי הקליט לא, אבל לפני זה, סליחה, אני, לפני  עו"ד צביר�:

 18  אותה? אני מבקשת לדעת, גברתי, מי הקליט אותה?

 19  מי הקליט אותה?  עו"ד רובינשטיי�:

 20  כ�.  עו"ד צביר�:

 21  היא הוקלטה בידיעתו ובהסכמתו של איתמר שמעוני, הוא הקליט אותה.  עו"ד רובינשטיי�:

 22  אוקיי, מתי? איפה היא הוקלטה?  עו"ד צביר�:

 23  היא הוקלטה, הוא יעיד על כ*.  :עו"ד רובינשטיי�

 24  גברת צביר�, גברתי לא יכולה כרגע לשאול את השאלות.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 25  גברתי, אני לא מוכנה שתוצג,  עו"ד צביר�:

 26  סליחה,  עו"ד רובינשטיי�:

 27  ברגע שהוצהר שזו לא האזנת סתר,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 28  זו לא האזנת סתר.  עו"ד רובינשטיי�:

 29  בוודאי שאני שואלת, כי יש פה רקע לדברי� ולכ� אני שואלת.  צביר�: עו"ד

 30  לא, לא, לא.  עו"ד רובינשטיי�:

 31  אבל גברתי באמצע החקירה הנגדית,  כב' הש' מרגולי� יחידי:
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 1תני לו, הוא רוצה להוציא אותי שקר�, תני לו, בואי אני אראה לו מה זה   העד, מר רביב:

 2  שקר�.

 3רגע שיש הצהרה שזו שיחה שאיננה בהאזנת סתר אלא היא הוקלטה על ב  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 4  ידי איתמר שמעוני, צרי* לאפשר לסנגור,

 5  אני רק יכולה לשאול איפה התרחשה השיחה הזאת?  עו"ד צביר�:

 6  אז בחקירה החוזרת.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 7  כ�.  עו"ד רובינשטיי�:

 8  אבל הוא לא יודע, גברתי.  עו"ד צביר�:

 9גברתי, כשהעד אומר דברי� תו* כדי לתובעת, אני חושבת שיש טע� שג�   נגב:עו"ד 

 10  ה� ישוקפו לפרוטוקול.

 11  אני לא שמעתי מה הוא אמר.  עו"ד צביר�:

 12  אני לא שמעתי מה הוא אמר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 13  הוא אמר "תני לו, אני אראה שהוא שקר�".  עו"ד נגב:

 14  שקר�.הוא רוצה להראות שאני   העד, מר רביב:

 15  מר רביב, אני ממש,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16  אלה דברי� שהעד אמר, שיירשמו בפרוטוקול.  עו"ד נגב:

 17קוד� כל ה� רשומי�, ה� נקלטו ג� א� אני לא שמעתי אות�, אני מניחה.   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 ,� 18דבר שני, אני חוזרת ומבקשת ממ*, אדוני לא נות� פה שו� הערות ביניי

 � 19  הוא מתרגז ובי� א� לאו, רק עונה לשאלות שנשאל.בי� א

 20ועכשיו אני, גברתי, בחקירה חוזרת לא יעזור לי לשאול את העד כי הוא לא   עו"ד צביר�:

 21  צד לשיחה, אז אני אבקש לדעת לפני איפה היא הוקלטה.

 22  אני, סליחה,  עו"ד רובינשטיי�:

 23  ממנה, לא את כל השיחה,גברתי, אני מצטערת, זאת ראיה, הוא מציג חלק   עו"ד צביר�:

 24  סליחה, אני אומר,  עו"ד רובינשטיי�:

 25  אי� לי את התמליל שלה.  עו"ד צביר�:

 26אתה יכול לתת לי רגע קוד� לומר לי מה המקטע שדורש בכלל את   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 27  התייחסות העד?

 28  כ�.  עו"ד רובינשטיי�:

 29  ברת צביר�?ואחרי זה אני אכריע בבקשה של ג  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 30  אי� בעיה, בסדר גמור.  עו"ד רובינשטיי�:

 31  מה המקטע?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 32  שנייה, שהעד יצא.  עו"ד רפפורט:
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 1  המקטע הוא נורא פשוט.  עו"ד רובינשטיי�:

 2  למה העד צרי* לצאת? משמיעי� את זה עכשיו לעד.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 3"תראה, איתמר, אנחנו מדברי� על מחזור של פסולת בניי�?" אילו� מחלו+   עו"ד רובינשטיי�:

 4אומר "נכו�, אתה הול*, אומר לכול� אני רוצה לפתוח, תעשה את זה שלא 

 5יהיו עברייני�, וזה, לצערי, אתה יודע, אני לא נוח לי לקו� בבוקר ולחשוב, 

 6ממ� כל איתמר, לישו� בלילה, לחייג, לבדוק מה עשית, כל היו� לצערי ל

 7. רוצי� כס+, א� זה 10היו� פעילויות למיניה� שזה קשור לעיתו�, לאתר 

 8אצל דורו�, אני אומר ל* את האמת, אני לא אוהב לשקר, אני ב� אד� דר* 

 9  השיחה הזאת פה".

 10עכשיו אני רק רוצה להבי�, הכוונה שלכ� היא להעיד את אילו� מחלו+ כעד   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 11  הדברי� האלה?הגנה שיאמת את 

 12  הכוונה, אנחנו נזמ� אותו, קוד� כל.  עו"ד רובינשטיי�:

 13  תזמנו, בכפו+,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14  ב', נכשיר ג� את,  עו"ד רובינשטיי�:

 15בכפו+, עצ� ההקלטה זה תכשירו, אבל את� לא יכולי� להכשיר את דבריו   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16להצהרה שאילו� מחלו+ עתיד להיות של אילו� מחלו+ ולכ� שאלתי, בכפו+ 

 17מזומ�, אני מתירה את השאלה ואני לא דורשת בשלב הזה שו� הבהרות 

?� 18  נוספות. הא� את� קיבלת� מאילו� מחלו+ כס+ לאתר שלכ

 19לא מאילו� מחלו+ ולא מא+ אחד אחר. כל הכס+ מכיסי הפרטי. א� תרצי,   העד, מר רביב:

 20  אני מוכ� לחשו+ בפני כבוד השופטת,

 21  הא� דורו� היה ג� הוא מקור מימו� של האתר?  הש' מרגולי� יחידי:כב' 

 22  לא, לא.  העד, מר רביב:

 23  לא.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 24  עכשיו תקשיב, בא אד� שהוא היה מבעלי האתר הזה,  עו"ד רובינשטיי�:

 25  מי זה?  העד, מר רביב:

 26  שאיתמר סגר אותו, אתר המחזור,  ש:

 27  אוקיי.  ת:

 28  יכנס לעניי� הזה, ואחר כ* ג� הוא אוי�, לא משנה,טופל שלא כדי� ולא נ  ש:

 29  עור* די� רובינשטיי�, מה זה קשור עכשיו?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 30אני רוצה לשאול אות*, תראה, האיש הזה בא ואומר פרונטלית לאיתמר   עו"ד רובינשטיי�:

 31  ".10"אני מממ� את אתר אשקלו� 
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 1לא היה ולא נברא" ואדוני יביא את אילו� מחלו+ ובסו+, ועומד העד ואומר "  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 2  א� זה יהיה נושא נוס+ להכרעה, ג� בו אני אכריע.

 3  בסדר גמור.  עו"ד רובינשטיי�:

 4  הלאה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 5  לא היו דברי� מעול�?  עו"ד רובינשטיי�:

 6לי כדי להראות מעול�. אני מוכ� ג� בפני כבודו לחשו+ את חשבו� הבנק ש  העד, מר רביב:

 7  לו את זה.

 8  תגיד לי, אתה ישבת פע� בישיבה, אתה, השות+ של*,  ש:

 9  לא היו לי שותפי�.  ת:

 10  נו,  ש:

 11  דורו�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 12  נקשרי.  עו"ד רובינשטיי�:

 13  אוקיי.  העד, מר רביב:

 14  ואדו� אילו� מחלו+, ודיברת� על כ*, הוא דיבר על כ* שהוא יעזור לכ�?  ש:

 15יכול להיות, מעול� לא, עוד הפע�, לא קיבלתי שקל לא ממנו ולא מא+ אחד   ת:

.� 16  בעיר אשקלו� ומחוצה לה ג

 17  אתה אומר ככה, יכול להיות שהייתה ישיבה כזאת ודיברת�,  ש:

 18לא ישיבה, אולי תו* כדי קפה, שתיית קפה, אתה יודע, "מה, א� את�   ת:

 19ודה רבה, להתראות. צריכי� עזרה אני אעזור לכ�", לא צריכי� עזרה, ת

 20  לא רוצה עזרה מא+ אחד. כ�, ג� לא ממ*.

 21  אני לא הצעתי ל*.  ש:

 22  בסדר.  ת:

 23  אני את הכס+ שלי בדר* כלל מחלק למקומות יותר טובי�.  ש:

 24  או שאתה מקבל אותו ממקורות גרועי�.  ת:

 25זאת בעיה שלי. טוב, בוא נמשי* בבקשה. עכשיו, תראה, אני רוצה להבי�   ש:

 26רשמתי, תתק� אותי א� אני טועה, תראה, במערכת דבר אחד. אני הת

 27אתה בעצ� עובד כנגדו של איתמר שמעוני, אתה תומ*  2013,הבחירות ב

 28  ביריב האחר.

 29  אני תומ* ביריב האחר.  ת:

 30  כבר אמרת את זה, כבר שאלת את זה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 31, שג� הוא עוסק 10ג� בבחירות האחרונות, באמצע מוק� אתר אשקלו�   עו"ד רובינשטיי�:

 32  בעצ� בכתבות נגד איתמר שמעוני, נכו�?
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 1  כתבות ביקורתיות.  העד, מר רביב:

 2בסדר. יש ל* משהו אישי או היה ל* משהו, אני רואה את הדברי� בלוח   ש:

 3  הזמ�, נגד איתמר שמעוני?

 4  בוא אני אספר ל*.  ת:

 5  אני שואל, תענה לי.  ש:

 6  אני אענה ל*.  ת:

 7  בבקשה.  ש:

 8, מעול� 2013,תי את איתמר שמעוני לפני מערכת הבחירות במעול� לא ראי  ת:

 9חודשי�, אוקיי? מעול�.  4, 3לא דיברתי ע� איתמר שמעוני, כ�? עד לפני 

 10הייתי אז בתפקיד של סמנכ"ל בחברת  2013,לא היה לי משהו אישי נגדו, ב

 11סטארט אפ, יצאתי לחל"ת כדי לסייע למועמד שהיה אז לראשות העיר, 

 12חירות ג� חזרתי לעבודה שלי. זה שכבוד איתמר שמעוני, ויו� למחרת הב

 13שאתה מייצג אותו פה, בא וניסה לערו+ ראשי� בכל העיר, תשאל אותו למה 

 14  הוא עשה את זה ומה הוא קיבל בתמורה.

 15  הבנתי, אבל זה לא מה שאני שאלתי אות*.  ש:

 16  אני עניתי ל* לשאלה של*.  ת:

 17  אוקיי. עכשיו תראה,  ש:

 18  אחרי שהוא נבחר, יש ל* משהו אישי נגדו? אישי.  חידי:כב' הש' מרגולי� י

 19חודשי� מעול� לא החלפתי ע�  3כמו שאמרתי לכבוד השופטת, עד לפני   העד, מר רביב:

 20  הבנאד� הזה מילה.

 21תראה, הא� אתה היית האד� שפנה למשטרת ישראל וסיפר לה על היחידה   עו"ד רובינשטיי�:

 22  ל גברת בש� סיוו� אלמקייס?שחקרה את הפרשה שאנחנו עוסקי� בה פה ע

 23  אני מתנגדת, גברתי, אל תענה.  עו"ד צביר�:

 24  אני אשיב.  עו"ד רובינשטיי�:

 25  רגע, אני אשמע את ההתנגדות קוד�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 26  בבקשה.  עו"ד רובינשטיי�:

 27גברתי, אני מתנגדת. חזקה שכל חומר החקירה, כל ההודעות שמסר העד   עו"ד צביר�:

 28נמצאות בפני חבריי ובפני בית המשפט א� צרי* ג�. כל שאלה למשטרה 

 � 29שנשאלת מעבר לזה, א� הוא מסר דברי� אחרי� או לא מסר דברי

 30אחרי�, היא איזשהו ניסיו� פישינג שעושה עכשיו הסנגור לעקו+ את כל 

 31  תעודות החיסיו� שקיימות בתיק.

 32  (לא ברור).  דובר:
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 1  שות את זה.לא, יש פרוצדורה מסודרת לע  עו"ד צביר�:

 2שוב, רק גברתי תזכיר לי, הא� בגדר תעודות החיסיו� בכללות� יש ג�   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 3  מקורות שמסרו מידע שהתניע דברי� מסוימי� בחקירה?

 4  בוודאי שכ�, גברתי, והרבה.  עו"ד צביר�:

 5  אדוני ישיב.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 6אוחז בידי מסמ* שקיבלתי מהפרקליטות, רק שנייה, רק שנייה אני   עו"ד רובינשטיי�:

 7. זה קיבלנו 122044/2015שקוראי� לו נספח א' לתעודת חיסיו� בפ"א 

 � 8מהתביעה, וש� כתוב ככה "תוכ� המידע סיוו� אלמקייס אשר עבדה ע

 9  איתמר שמעוני",

 10גברתי, סליחה, אני מצטערת שאני עוצרת את חברי, אני יודעת שהוא   עו"ד צביר�:

 11קש שלעניי� הזה, לכל השיח שהתקיי� עכשיו, אני אבקש באמצע, אני אב

 12  מנציג התקשורת, שגברתי תורה לנציגי התקשורת לצאת.

 13  כי מה? אני לא דנה כרגע עוד בעתירה לגילוי ראיה חסויה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14לא, אבל גברתי, השיח סביב תעודת החיסיו�, מה נמסר, מה לא נמסר, אי*   עו"ד צביר�:

 15אית, איזה שיקולי�, כל הדיאלוג כרגע הוא במהותו דיאלוג שאני היא נר

 � 16חושבת שנכו� לא לקיי� אותו כשגורמי התקשורת יושבי� באול

 17ומדווחי� החוצה לגבי או לא מדווחי� כרגע, אני לא יודעת, לגבי תוכנה של 

 18תעודת החיסיו�, לגבי השמות של האנשי� שמופיעי� ש�, שאנחנו לא 

 19  מהשמות. חשפנו את זה כחלק

 20  סליחה, אני קיבלתי ממ* את המסמ* הזה.  עו"ד רובינשטיי�:

 21  נכו�, אני לא באתי בטענות אלי*, עור* די�,  עו"ד צביר�:

 22  והמסמ* הזה לא מוגבל בפרסו�, אי� עליו צו איסור פרסו�.  עו"ד רובינשטיי�:

 23מאחר קוד� כל אני לא יודעת, אי� עליו צו איסור פרסו� זה נכו�, אבל   עו"ד צביר�:

 24ואנחנו הולכי� לקיי� פה דיו� שהוא על גבולות, הוא בשטח האפור, לדעתי, 

 � 25על תוכ� שהוא תעודת חיסיו� ועל הגבולות שלה. אני חושבת שאפשר לקיי

 26ונכו� לקיי� את הדיו� הזה כשנציגי התקשורת לא נמצאי� באול�. אחרי 

 27, הוא זה, ככל שבית המשפט ירצה לפתוח, יחשוב שלא היה בזה שו� דבר

 28יוכל לשחרר את הפרוטוקול, וא� הוא יסבור כמוני שהדיו� הזה הוא בשטח 

 29אפור שראוי שהוא לא יתפרס� אז הוא יסגור את הפרוטוקול, אבל את 

 30הנעשה אי� להשיב. א� ה� ישבו פה כרגע אנחנו לא נוכל אחרי זה, בדיעבד, 

 31  לתק�.

 32  ק בתי המשפט ותראה לי את הבסיס.מה הבסיס? גברתי תפנה אותי לחו  כב' הש' מרגולי� יחידי:
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 1  יש התנגדות?  דובר: 

 2  אתה שואל אותי?  עו"ד רובינשטיי�:

 3זה לא משנה, זה לא הצד הנכו� לבדוק את התנגדותו. הצד הנכו� לבדוק את   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 4התנגדותו יושב בספסלי� מאחורה, אלה הזכויות שאני צריכה להג� עליה�, 

 5ה שלי, בלי לכוו�, אני שואלת את הצדדי�, הא� לא עמדת הסנגור. השאל

 6  ?2הכיוו� הוא לכיוו� ג

 7לא, על זה הדיו�. נעשה דיו� על כל שאלה כזאת זה הדיו�, כ�, גברתי, זה   דובר:

 8  יכול להיות כל עד שהיה,

 9  מכוח הסעי+ הזה, זאת הטענה שלכ�?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 10  כ�.  דובר:

 11  הו מהסנגורי� מה לומר? כי זאת שאלה משפטית.יש למיש  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 12  אני מתנצל, והייתי מבקש לשמוע את הסעי+ הזה. איזה סעי+?  עו"ד רובינשטיי�:

 13  .2ג  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14  ?,ל  עו"ד רובינשטיי�:

 15  לחוק בתי המשפט. 68  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16שזהותו חסויה, בית המשפט ידו� זה לא רלוונטי, ע� כל הכבוד. "עד   עו"ד רובינשטיי�:

 17  בדלתיי� סגורות",

 18  אי* זה לא רלוונטי?  עו"ד צביר�:

 19"או על פי הוראת כל די� אחר, ואול� בית המשפט רשאי, מטעמי�   עו"ד רובינשטיי�:

 20  שיירשמו, לדו� בעניי�, כולו או מקצתו, בפומבי".

 21זושהי פרשנות של הסעי+ הזה, חברת*, א� אני מבינה נכו�, מכוח של אי  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 22  מהכוח הזה היא מבקשת, אלא א� כ� יש ל* משהו אחר שאת רוצה להגיד.

 23הוא שאל, השאלה שנשאלה הייתה א� אתה ניגשת למשטרה ואמרת את   עו"ד צביר�:

 24  הדברי� האלה. עכשיו, הרי מי ניגש למשטרה זה עניי� חסוי.

 25  ?2ג,וונתכ� לעל רקע זה שאלתי הא� כ  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 26  היא איטית, לא רק חירשת.  עו"ד נגב:

 27  טוב.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 28  עכשיו הבנו.  עו"ד נגב:

 29אני רושמת את כל הדברי� האלה ועושה טבלת מעקב, א� יש לאט לאט   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 30  נסיגה. כ�.

 31למישהו אחר. אני  אני לא חושב שצרי* להגביל פה את העניי� לעיתונות או  עו"ד רובינשטיי�:

 32  אעשה פאוזה, ניקח את העניי� בכיוו� אחר.
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 1  בסדר גמור.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 2 20,, האחד מ10תראה, אני אוחז בידי שני דפי פרסו� של אשקלו�   עו"ד רובינשטיי�:

 3ג� כ�. אתה מוכ� לתת לו את  2015לספטמבר  20,, והשני מ2015בספטמבר 

 4בכותרת "גילויי� חדשי� פרשת המי�, זה, שיראה את זה? והוא עוסק 

 5פרשת הטרדה מינית, התפתחות: שערוריית המי� ותשלו� דמי השתיקה 

 6של שמעוני", וש�, יש ג� כתבה שש� מופיעה באמצע תמונה ע� פס שחור 

 7  על העיניי�, וזו הגברת ששמה בישראל סיוו� אלמקייס.

 8  נכו�.  העד, מר רביב:

 9  אתה פרסמת את זה?  ש:

 10  את זה, כ�. אני פרסמתי  ת:

 11  .105המסמכי� מוגשי� ומסומני� נ/  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 12  עכשיו, בעטיו של הפרסו� הזה הוגשה כנגד* תובענה על הוצאת דיבה, נכו�?  עו"ד רובינשטיי�:

 13  על ידי הגברת סיוו� אלמקייס?  העד, מר רביב:

 14  כ�.  ש:

 15  כ�, שמומנה על ידי איתמר שמעוני ומשה פונטה.  ת:

 16  טוב.  ש:

 17  רגע, את המשפט האחרו� אי* אתה יודע?  הש' מרגולי� יחידי: כב'

 18  אני יודע.  העד, מר רביב:

 19  הוא יודע.  עו"ד רובינשטיי�:

 20  לא יכול לחשו+, אבל אני יודע.  העד, מר רביב:

 21  טוב. עכשיו תראה, התובענה הזאת הסתיימה,  ש:

 22  בהלי* גישור.  ת:

 23  תקשיב, בוא, תקשיב.  ש:

 24  אמר בהלי* גישור.הוא   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 25הזדמנויות שונות פרסמתי ידיעות  3,שבו אתה מודיע כ* "לכל מא� דבעי, ב  עו"ד רובינשטיי�:

 26מוטעות אודות הגברת סיוו� אלמקייס, והמזהות אותה ללא יסוד כמי 

 27שהוטרדה מינית וקיבלה דמי שתיקה מאיתמר שמעוני. לימי�, התחוור לי 

 28קשור את הדברי� האמורי� לגברת כי הידיעות יסוד� בטעות, וכי אי� ל

 29אלמקייס. אני מצר על הפגיעה שנגרמה לה כתוצאה מכ* ומביע בזאת 

 30  התנצלות אישית". זה אתה פרסמת?

 31  אני פרסמתי לאחר שעור* הדי� שלה כתב את זה, כ�.  העד, מר רביב:

 32    .106מוגש ומסומ� נ/  כב' הש' מרגולי� יחידי:
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 1  הסיפור הזה שאתה פרסמת מעל גבי האתר של*,כ�, זאת אומרת שכל   עו"ד רובינשטיי�:

 2  נו?  העד, מר רביב:

 3אל+ שקל וקיי� איתה יחסי� מיניי�  350שכביכול איתמר שמעוני נת� לה   ש:

 4  וכדומה, אתה באת ואמרת "הכול שקר, הפרסו� שלי היה שקרי".

 5  לא נכו�, לא נכו�.  ת:

 6  לא נכו�? טוב.  ש:

 7הארצי,  10, ערו. 10ה בערו. אני רשמתי פה שזה בהתא� לכתבה שפורסמ  ת:

 8אוקיי? הטעות היחידה שלי זה ששמתי את הגברת הזאת בתמונות, זו 

 9  הטעות היחידה שלי.

 10  אז זו הטעות היחידה?  ש:

 11  כ�.  ת:

 12אבל בוא תראה, אני אגיש את התביעה, אני אגיש את כתב ההגנה של*, על   ש:

.� 13  מנת שנראה באמת שהדברי� שאתה אמרת פה הרגע ה� לא נכוני

 14  אוקיי.  ת:

 15  אתה מוכ� לעשות את זה בשבילי, גבי? הנה, זה פה אצלי.  ש:

 16  בשביל* כ�.  עו"ד רפפורט:

 17  .107כתב התביעה וההגנה מוגשי� ומסומני� נ/  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 18  עכשיו בוא נחזור למה שהפסקתי. תראה,   עו"ד רובינשטיי�:

 19  רגע, אולי אני אקבל רק את,  עו"ד צביר�:

 20  כ�, תקבלי הכול.  עו"ד רפפורט:

 21  כ�, תקבלי הכול.  עו"ד רובינשטיי�:

 22  השאלה א� תהיה לזה רלוונטיות.  עו"ד צביר�:

 23  פרטוק, אתה מבי� למה הוא ביקש את הסרטו�?  העד, מר רביב:

 24סליחה, סליחה, מר רביב, אתה לא פונה לא+ אחד מהנוכחי� כא� באול�   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 25  באמצע הדיו�.

 26  תמשי*, כבודו.  העד, מר רביב:

 27  אני ממשי*.  עו"ד רובינשטיי�:

 28  בוא, אנחנו עכשיו נהיה פתוחי�.  העד, מר רביב:

 29  אה, עד עכשיו לא היית?  ש:

 30  הייתי הכי פתוח, עכשיו אני אהיה יותר פתוח.  ת:

 31  עשית סלקציה לדברי� של*?  ש:

 32  לא, חס וחלילה.  ת:
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 1  לא.  ש:

 2  אבל עכשיו אני ארחיב, כמו שאומרי�.  ת:

 3  בעיה. טוב, אי�  ש:

 4  לא אצטמצ�.  ת:

 5  אז אני באמת לא טעיתי כשאמרתי שיש בלב* באופ� אישי,  ש:

 6  כלו�.  ת:

 7  הרבה מאוד כנגד איתמר שמעוני.  ש:

 8  איתמר שמעוני לא מעניי� אותי, לא עניי� אותי ולא יעניי� אותי.  ת:

 9  טוב. עכשיו תראה, באותו נספח א' לתעודת החיסיו�,  ש:

 10  ושוב, כ�.  עו"ד צביר�

 11  אז הגעת לזה, אז מה,  מרגולי� יחידי: כב' הש'

 12  הגעת לאותו מקו�.  עו"ד צביר�:

 13  דקות המתנתי נינוחה ורגועה, ומה? 2אז   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14  כ�, אני חוזר ושואל,  עו"ד רובינשטיי�:

 15אז זה טוב שאתה חוזר ושואל, תית� את העמדה של* קוד� כל לגבי   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16  יהיה בדלתיי� סגורות. העתירה שהדיו�

 17  אי� לה כל מקו�.  עו"ד רובינשטיי�:

 18  אי� לה כל מקו�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 19  כל העסק הזה פורס�,  עו"ד רובינשטיי�:

 20  נציג העיתונאי� רוצה לומר?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 21  כל העסק הזה פורס� על ידי העד עצמו, כפי שגברתי רוצה לראות,  עו"ד רובינשטיי�:

 22אתה יכול לשאול את העד כל מה שאתה רוצה לשאול, השאלה הייתה   ' הש' מרגולי� יחידי:כב

 23  בנושא אחר, אדוני מבי� מצוי�.

 24  בנושא העיתונאי�?  עו"ד רובינשטיי�:

 25  לא.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 26  לא.  עו"ד צביר�:

 27הייתה בנושא מי, אני שאלתי הא� יש בתיק הזה תעודת השאלה המהותית   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 28התשובה היא  Onceחיסיו� שעוסקת בגורמי� שמסרו כמקורות מידע. 

 29חיובית, מאותו רגע הלא יוטל על חיסיו� על כל שאלה, כל עד שיעלה פה 

 30לדוכ� ותשאל אותו הא� הוא פנה למשטרה לא בגדר הודעותיו זה חלק 

 31  מתעודת החיסיו�.

 32  חברתי הציגה לפני גברתי תעודת חיסיו� לגבי העד הזה?  שטיי�:עו"ד רובינ
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 1  מה? מה הקשר?  עו"ד גולומב:

 2מר רובינשטיי�, אתה שמעת מה אני אומרת? אנחנו לא ש�. ברגע שבאופ�   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 3כללי, מה אדוני חושב? שתוצג תעודת חיסיו� ויהיה כתוב "יש חיסיו� על 

 4  .מקור, המקור הוא"? באמת

 5בוא ניקח את זה בעקיפה שלישית. תקשיב, אני אומר ל* שאתה הוא זה   עו"ד רובינשטיי�:

 6  האיש,

 7  לא, נו,  עו"ד גולומב:

 8  נו באמת, עור* די� רובינשטיי�, טוב,   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 9  סליחה,  עו"ד רובינשטיי�:

 10הסכמה לסגירת הדלתות.  אני רואה בתגובתו של עור* די� רובינשטיי� כאי  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 11  נציג העיתונאי� רוצה לומר משהו? בוקר אור, כ�.

 12א� יש באמת דבר שהוא חסוי ודבר שאסור בפרסו�, אנחנו לא נפרס�   דובר:

,� 13  אותו. את� יכולי

 14  לא, את� לא יכולי� לשמוע אותו.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 15יש עוד אנשי�  לא, כי יש דרישה להוציא רק את העיתונאי�, מצד שני  דובר:

.� 16  נוספי

 17  (מדברי� ביחד)

 18  לא, זה דלתיי� סגורות, זה ממש לא עיתונאי�, זה דלתיי� סגורות.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 19  (מדברי� ביחד) 

 20לא, לא, ממש לא, ואני לא יודעת שיושב פה כרגע פנסיונר, אני לא מזהה,   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 21  הוא יצא באותו אופ�.

 22אז אני רק אגיד, הכוונה, אני הבנתי שכל הקהל הוא עיתונאי� ולכ� אמרתי   עו"ד צביר�:

 23  "העיתונאי�". כל מי שלא צד לתיק, זאת הבקשה שלי.

 24  רגע, החלטה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 25  לא, זאת הבקשה שלי.  עו"ד צביר�:

  26 

 27  החלטה

     28 

 29  עתירת המאשימה,

  30 

 ,� 31          , במעמד הנוכחי�.2018בנובמבר  19ניתנה והודעה היו

_____________________  32 
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 1  לימור מרגולי  יחידי, שופטת

  2 

 3  אני רוצה להגיד משהו בנושא הזה.  דובר:

 4  כ�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 5  הסיפור של סיוו� אלמקייס מוכר לכל אשקלו�.  דובר:

 6  אבל זו בכלל לא השאלה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 7  כי הש� עבר מקבוצה לקבוצה,שנייה. הש� שלה הוא כבר לא נתו� בחיסיו�   דובר:

 8  זה בכלל לא העניי�, זה בכלל לא העניי�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 9  לא, זה לא העניי�.  עו"ד רובינשטיי�:

  10 

 11  החלטה

     12 

 13בתיק זה ישנ  מספר תעודות חיסיו , וכפי שהובהר, הוטל חיסיו  ג� על 

 14בקשר לחשיפת הפרשה או חלק ממנה. בנסיבות גורמי� המהווי� מקורות 

 15אלה, כל שאלה המופנית לכל עד ועניינה א� מסר למשטרה מידע החורג 

 16מהמידע המפורט בהודעותיו, נוגעת לתעודת החיסיו  ועשויה לפגוע בה. 

 � 17בנסיבות אלה, עוד בטר� אבח  א� אני מתירה מת  תשובה לשאלה, א

 18חוק בתי המשפט בפרשנותו הרחבה, ) ל2(ג68לאו, הרי שלפי הוראת סעי+ 

 19יש מקו� שהדיו  יתקיי� בדלתיי� סגורות וכ( אני מורה. כל מי שאינו 

.� 20  הנאשמי� והמייצגי� יצא מהאול

  21 

 ,� 22          , במעמד הנוכחי�.2018בנובמבר  19ניתנה והודעה היו

_____________________  23 

 24  לימור מרגולי  יחידי, שופטת

  25 

 26ר. תראה, מה שמופיע אצלי מהחומר שקיבלתי מהמאשימה, זה יהיה קצ  עו"ד רובינשטיי�:

 � 27כתוב ככה, "ריכוז ידיעות לסנגוריה, סיוו� אלמקייס, אשר עבדה ע

 28  איתמר",

 29  איזה ת/ זה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 30  .35  עו"ד רפפורט:

 31  .35  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 32  זה אותו ת/, גברתי,   עו"ד צביר�:
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 1  זוכרת שזה הוגש, מה?אני   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 2  זה אותו ת/, גברתי, רק שהוא הוגש ע� הנספחי�.  עו"ד צביר�:

 3נכו�, רק אני רואה שאיכשהו חלי לא תייקה את זה, לי יש עדיי� תעודת   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 4עמודי�. כ�, כ�, אני זוכרת שאת� הבאת� ואמרנו  2חיסיו� רזה של 

 5  לעיי�?שנשמור על אותו סימו�. אני יכולה 

 6  את יכולה לעיי�, בית המשפט יכול לעיי� בשלי ולראות.  עו"ד צביר�:

 7  כ�, עכשיו אני אית*.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8למעלה, ש� נאמר "סיוו�  2,ו 1, לשורות 1אני מפנה את גברתי לפסקה   עו"ד רובינשטיי�:

 9ראש עיריית אשקלו�, בזמ�  אלמקייס, אשר עבדה ע� איתמר שמעוני,

 10כהונתו כמנכ"ל חברת אתרי�, אמורה לקבל ממנו בימי� הקרובי� פ"ח", 

 11אל+ שקל באמצעותו של משה פונטה, מקורבו  350אני לא יודע מה זה, "

 12ואיש אמונו של שמעוני. סכו� הכס+ הנ"ל ישול� לאלמקייס תמורת 

 13בזמ� כהונתו שתיקתה בדבר עבירות שחיתות אות� ביצע איתמר שמעוני 

."� 14  כמנכ"ל חברת אתרי

 15  מה השאלה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16  השאלה,  עו"ד רובינשטיי�:

 17  אל תענה כרגע, תקשיב, אתה לא עונה,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 18  השאלה היא פשוטה.  עו"ד רובינשטיי�:

 19שיהיו  שו� דבר, שו� דבר, עד שאני לא נותנת ל* הוראה, יש להניח  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 20  התנגדויות. תמתי�, לא להוציא מילה מהפה.

 21  אתה היית המקור,  עו"ד רובינשטיי�:

 22  אדוני יעצור, לא לענות מילה. עמדת*?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 23גברתי, אני כמוב� מתנגדת לשאלה. בתיק יש תעודת חיסיו�, כמו שהייתי   עו"ד צביר�:

 24* מסודר, עתירה לגילוי מתנגדת א� כל עד אחר היה נשאל בעניי�. יש הלי

 25ראיה חסויה. א� זה היה כל כ* מעניי� את חברי, הוא יכל להגיש את זה 

.� 26  קוד

 27  יש לי.  עו"ד רובינשטיי�:

 28עור* די� רובינשטיי�, א� אדוני היה מסיי� השנה את הכשרתו כמתמחה   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29זאת השאלה  הייתי נותנת לו איזו הרצאה קלה, אבל ע� הניסיו� של אדוני,

 30  שאדוני שואל?

 31  זו השאלה שאני רוצה לדעת.  עו"ד רובינשטיי�:

  32 
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 1  החלטה

     2 

 3  איני מתירה את השאלה לאור תעודת החיסיו .

  4 

 ,� 5          , במעמד הנוכחי�.2018בנובמבר  19ניתנה והודעה היו

_____________________  6 

 7  לימור מרגולי  יחידי, שופטת

  8 

 9  באמת.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 10  טוב.  רובינשטיי�:עו"ד 

 11  אני אפילו לא מנמקת מעבר לזה, זה נראה לי מבי*.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 12  .2016לינואר  28,אז עכשיו תראה, אתה נחקרת במשטרה ב  עו"ד רובינשטיי�:

 13  סיימנו ע� זה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14  כ�, כ�.  עו"ד רובינשטיי�:

 15  העיתונאי�?אפשר להכניס את   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16  כ�, יש את הכתבות שלו, נו.  עו"ד רובינשטיי�:

 17זה לא קשור בכלל ואדוני יודע ואני מתפלאה על ההערה האחרונה הזו, מה   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 18  הקשר בי� התוכ� לשאלות האלה?

 19  טוב.  עו"ד רובינשטיי�:

 20  וג� התפלאתי על ההתנגדות קוד� אבל זה בסדר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 21  זה בסדר.  עו"ד רובינשטיי�:

 22  בסו+ אני צריכה להחליט. תקראו לעיתונאי� להיכנס.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 23  עור* די� רובינשטיי�, סיימנו את הגישושי� סביב הנושא?  עו"ד צביר�:

 24  את מה?  עו"ד רובינשטיי�:

 25  את נושא מעמדו כמקור סיימת?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 26  כ�.  עו"ד רובינשטיי�:

 27  כ�, אז אפשר להכניס את העיתונאי�, זה הכול.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 28תגיד לי, אתה, בלי שו� קשר, אני לא אומר ל*, לעובדה מקור או לא מקור,   עו"ד רובינשטיי�:

 29  לא מעניי� כרגע, אתה זכית לאיזשהו יחס מועד+ במשטרת ישראל?

 30  (מדברי� ביחד)

 31  ה.אני עוד פע� מתנגדת, סליח  עו"ד צביר�:

 32  רק רגע.  כב' הש' מרגולי� יחידי:
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 1  סליחה, גברתי, אני שוב מתנגדת.  עו"ד צביר�:

 2  מה?  עו"ד רובינשטיי�:

 3  לא, אי� מה להתנגד, ע� כל הכבוד, הוא לא שואל על זה.  עו"ד רפפורט:

 4  אני לא עבריי�,  העד, מר רביב:

 5  רגע, רגע.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 6  אתה לא עונה ג�.  עו"ד צביר�:

 7  הוא ינסח את השאלה שוב,  ש' מרגולי� יחידי:כב' ה

 8  בהקשר של ההודעה.  עו"ד צביר�:

 9היא מנותקת לחלוטי� מהשאלה הקודמת שבכלל לא היית צרי* להשיב   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 10עליה כי נתתי החלטה, ועכשיו השאלה נשאלת בקשר בעת שאתה מוסר את 

 11  הודעותי* במשטרה,

 12  הודעה.  עו"ד צביר�:

 13הודעה אחת, תודה, הא� אתה זוכה, לתחושת*, לאיזשהו יחס מלבב, נעי�,   מרגולי� יחידי:כב' הש' 

?� 14  מיוחד מהחוקרי

 15  לא.  העד, מר רביב:

 16  הלאה, השאלה הבאה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 17  אני שואל את זה, אני אגיד ל* למה.  עו"ד רובינשטיי�:

 18יטימי בניגוד לאיש של*, אז אני אני פשוט, אני לא עבריי�, אני ב� אד� לג  העד, מר רביב:

.� 19  לא מקבל יחסי

 20  לא,  ש:

 21  זה לא מעניי� אותי ג�.  ת:

 22  אני אגיד ל* למה אני שואל.  ש:

 23  מה ייתנו לי, הקלה בתיקי�?  ת:

 24  רגע, תקשיב. בכתב ההגנה שהגשת,  ש:

 25  כ�.  ת:

 26  בתביעת הוצאת הדיבה,  ש:

 27  כ�.  ת:

 28  לשו� הרע של סיוו� אלמקייס נגד*,  ש:

 29  כ�.  ת:

 30אתה אומר כ*, "יוכחש כי התמונות נלקחו מד+ הפייסבוק של  8בסעי+   ש:

 31התובעת, אלה הגיעו למערכת האתר באמצעות עובדי� בחברת אתרי� בה 
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 1עבדה בעבר התובעת, וכ� באמצעות גורמי� ביחידה החוקרת במשטרת 

 2  ישראל".

 3  למה התכוונת?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 4  כ�.  עו"ד רובינשטיי�:

 5  וכר.לא ז  העד, מר רביב:

 6  רגע, רגע, תקשיב, אתה הגשת,  ש:

 7 3את מדברת איתי, כבוד השופטת, את מדברת פה על משהו שהיה לפני   ת:

 8שני�. פה לא זכרתי כלו�, רעננו לי עכשיו את הזיכרו� כל פע�, היא הביאה 

 9  לי. לא זוכר.

 10  טוב שאתה מחיי* כשאתה אומר את הדברי�.  ש:

 11  נכו�.  ת:

 12  האמי� ל* עוד יותר.כ�, כדי שאני לפחות אוכל ל  ש:

 13  כדי שתתעצב�.  ת:

 14  שאני אתעצב�? מה אמרת?  ש:

 15  לא.  ת:

 16אבל ראיתי שעשית את זה ככה, עשית תמונה של אגרו+ ואמרת "שאתה   ש:

 17  תתעצב�", זה מה שהיה הרגע.

 18  א� זה היה זה הוקלט.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 19  בסדר.  עו"ד רובינשטיי�:

 20  גיד לעד להימנע מכל ההערות האלה.אז שוב אני א  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 21  אבל תקשיב,  עו"ד רובינשטיי�:

 22מי ה� הגורמי� ביחידה החוקרת במשטרת ישראל שאית� עמדת באיזשהו   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 23  קשר?

 24  לא עמדתי בקשר ע� גורמי� ביחידה החוקרת.  העד, מר רביב:

 25כותב לבית המשפט בתביעה אז למה אתה מציי� בכתב ההגנה שאתה עצמ*   עו"ד רובינשטיי�:

 26שהיא הגישה נגד* הגברת, אתה אומר "באמצעות גורמי� ביחידה החוקרת 

 27  במשטרת ישראל".

 28, אוקיי? א� אני news1א� אני זוכר נכו�, הדברי� פורסמו באתר שנקרא   העד, מר רביב:

 29תחת הכותרת שנפתחה חקירה בעניי�. א�  news1,זוכר נכו� ה� פורסמו ב

 30  מש�, אבל לא זוכר.אני לא טועה זה 

 31  אבל א� זה מש� בסדר, אבל למה אתה,  ש:

 32  כי הוא כתב שהוא לקח את זה מגורמי�.  ת:
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 1  תקשיב, לא הוא כתב, אני אומר על מה שאתה כתבת.  ש:

 2כתב  news1,אז הוא מסביר ל*, נת� ל* הסבר. הוא אומר "מי שזה היה ב  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 3החוקרת, ואני הסתמכתי, א� אני  שהוא לקח את זה מגורמי� מהיחידה

 4  זוכר נכו�, על",

 5  לא, לא כ* כתוב, תשמע.  עו"ד רובינשטיי�:

 6  זה מה שהוא אמר אבל.  עו"ד גולומב:

 7  לא כ* כתוב.  עו"ד רובינשטיי�:

 8  זו תגובתו.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 9תה אתה אומר שהתמונות נלקחו מד+ הפייסבוק של התובעת, "יוכחש", א  עו"ד רובינשטיי�:

 10מכחיש את זה, ואתה אומר "אלא הגיעו למערכת האתר", האתר של*, 

 11"באמצעות עובדי� בחברת אתרי� בה עבדה בעבר התובעת וכ� באמצעות 

 � 12גורמי� ביחידה החוקרת במשטרת ישראל". אני רוצה שתסביר הא

 ,� 13משטרת ישראל, היחידה החוקרת שחקרה את הפרשה של שמעוני ואחרי

 14  � ששימשו בסיס לפרסומי� של*?נתנה ל* תמונות כלשה

 15  התשובה היא לא.  העד, מר רביב:

 16  לא, אז למה אתה כותב את זה?  ש:

 17  אמרתי,  ת:

 18  ואתה מודיע את זה לבית המשפט.  ש:

 19  הסברתי מאיפה זה.  ת:

 20  אה, הסברת מאיפה זה בא, טוב. עכשיו,  ש:

 21  לא הייתי ק� בבוקר ומקבל טלפו� מהמפכ"ל, אתה יודע.  ת:

 22מכל מקו�, ההודעה של* שנוסחה על ידי מי שנוסחה בסיומה של התביעה   ש:

 23  שהוגשה נגד* על הוצאת לשו� הרע, היא הייתה מקובלת עלי*.

 24  אני מניח שכ�.  ת:

 25  אתה ג� חתמת עליה?  ש:

 26  נו?  ת:

 27  כ�?  ש:

 28  ג� שילמתי כס+ ש�.  ת:

 29  אל+ שקל. 35ג� שילמת   ש:

 30  נכו�.  ת:

 31  פיצויי� לגברת אלמקייס.  ש:

 32  נכו�.  ת:
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 1תראה, אני בדקתי את הפרסומי� באתר של* ומצאתי פרסו� שאחוז   ש:

 2אל+ צפיות כל חודש, זה  100,הצפייה באתר של*, כ* אתה מפרס�, הגיע ל

 3  נכו�? או שהגזמת בכוונה?

 4  ?30כפול  2,000כמה זה   ת:

 5  מה? לא שמעתי מה אמרת.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 6  י יכול?אני עושה חשבו� שנייה, אנ  העד, מר רביב:

 7  כ�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8  אל+ צפיות בחודש, כ�. 100,היו חודשי� שהוא הגיע ל  העד, מר רביב:

 9  ובהודעה של* שנמסרה במשטרה,  עו"ד רובינשטיי�:

 10  נו?  העד, מר רביב:

 11  אתה בעצ� אומר דברי� שלא היו הרבה צפיות באתר הזה.  ש:

 12  זה לא סותר, זה לא סותר.  ת:

 13  זה לא סותר?  ש:

 14  לא.  ת:

 15  טוב.  ש:

 16אל+  15אל+ צפיות או  12,הכתבה הזאת, לצור* העניי�, הכניסה קרוב ל  ת:

 17  צפיות, אני לא זוכר.

 18  הכתבה השקרית הזאת?  ש:

 19  תקרא לה שקרית, אתה יכול לקרוא לה שקרית, היא מסתמכת פה בבירור,  ת:

 20  אתה הודית ששיקרת בה.  ש:

 21  תכניס לי מילי� לפה. , אני לא הודיתי ששיקרתי בה, אל10פרסו� בערו.   ת:

 22  אבל הקראתי ל* את ההודעה.  ש:

 23, היא מתבססת על פיו, תקרא טוב, הבנת הנקרא. אתה 10פרסו� בערו.   ת:

 24  רוצה, אני אשב אית* בחו., אסביר ל* קצת.

 25  לא, אני, תראה, ע� מי שאני יושב בחו. אני בוחר.  ש:

 26אוקיי? אז  הארצי, על סמ* זה הכתבה הזאת נכתבה, 10אז פרסו� בערו.   ת:

 27  שקר� אני לא, בוא נתחיל בזה.

 28  לא?  ש:

 29  לא.  ת:

 30  לא?  ש:

 31  לא.  ת:
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 1טוב. כיוו� שג� לחבריי יש הרבה מאוד שאלות אלי* ואני לא התרגזתי,   ש:

 2  אתה רואה?

 3  חופשי, תתרגז, אל תתרגז,  ת:

 4  אפשר לעבור לחקירתה של עורכת די� נגב?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 5תראה, רק עוד דבר אחד אני רוצה לדעת. אתה ידעת עוד לפני שאיתמר   עו"ד רובינשטיי�:

 6  , 2016שמעוני נעצר, בינואר 

 7  כ�?  העד, מר רביב:

 8  אתה ידעת שהמשטרה חוקרת על הפרשה הזאת, אתה ג� פרסמת על,  ש:

 9  אי� אחד שלא ידע על זה בעיר.  ת:

 10  הבנתי, ואתה נתת לזה פרסו� ג� בעיתו� של*?  ש:

 11  רשמתי לכאורה.  ת:

 12  באתר הזה, סליחה.  ש:

 13  א� אני לא טועה, לכאורה, כ�.  ת:

 14לכאורה, ואת כל זה עשית מבלי של* יש דבר או חצי דבר נגד איתמר   ש:

 15  שמעוני?

 16  נכו� מאוד.  ת:

 17 433אתה, אני אוחז בידי איזשהו פרסו� שאתה פרסמת, "חוקרי היאל"כ   ש:

 �18 לא נעצר , כשעדיי2015לנובמבר  3,פשטו על עיריית אשקלו�", זה היה ב

 19  איש", זה אתה פרסמת, נכו�?

 20  יכול להיות, לא ראיתי.  ת:

 21אני אראה ל*. את� העתקי� למי שצרי*. עכשיו תראה, אני אסיי� ואני   ש:

 22  אגיד ל* משהו. 

 23  רגע, רק אתה מזהה את זה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 24  מזהה וזוכר את זה, זוכר, כ�.  העד, מר רביב:

 25  .108יי, הפרסו� מוגש ומסומ� נ/אוק  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 26  אני אגיד ל* משהו.  עו"ד רובינשטיי�:

 27  כ�.  העד, מר רביב:

 28מה שאני חושב, אני רוצה את התגובה של*. אני חושב שאתה, הפעילות של   ש:

 29עד שמכרת� אותה מומנה על ידי האיש הזה שהזכרתי את  10אתר אשקלו� 

 30  שמו,

 31  מחלו+.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 32  בעל אתר פינוי האשפה.  נשטיי�:עו"ד רובי
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 1  אוקיי.  העד, מר רביב:

 2שהוא עבריי� והוא, לפי דבריו בהקלטה הזאת, מימ� את הפעילות של אתר   ש:

 3, ואתה היית, בקיצור, היית חרב להשכיר בפעילות של* כנגד איתמר 10

 4קיבלת עבור זה כס+ מאותו שמעוני ואתה קיבלת, חו. ממכירת האתר, 

 5  עבריי� בדיוק כפי שהוא מספר. מה אתה אומר?

 6אני אומר, ואני חוזר על זה, שמי שעבריי� פה זה האיש של* ואתה, ואני   ת:

 7מעול� לא קיבלתי שקל מא+ אחד, כ�? לא מאשקלו� ולא מחו. לאשקלו�, 

 8ני אצבעות יש שא 10 הכול מכיסי הפרטי, בעשר אצבעות ידיי, אתה רואה?

 9אצבעות ידיי כס+ שעשיתי לכיסי, מש� מימנתי את האתר  10 שר לילדה?

 10  ומש� הפעלתי אותו. שקל בודד מאבא שלי לא הגיע.

 11מר רביב, עכשיו, את מה שאתה אומר, מי שעבריי�, אני מבקשת שאתה   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 12  כרגע,

 13  מתנצל.  העד, מר רביב:

 14  תודה רבה.   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 15  רק כתבות נוספות מחו. לפרוטוקול?  בר:דו

 16  ?108אז אפשר לתת לכול� את אותו סימו�, נ/  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 17  כ�, כ�, כ�.  עו"ד רובינשטיי�:

 18  תית� לי את הכול. כ�, חקירה נגדית לעור* די� ג'ורג'י?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 19  שנייה, ממתי זה? אני לא רואה.  עו"ד צביר�:

 20  כתבות בס* הכול? 3  עו"ד נגב:

 21  .3  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 22  תסתכל א� כל הכתבות האלה באמת קשורות אלי*.  דובר:

 23  זה לא קשור אלי*.  העד, מר רביב:

 24  אז תגיד.  דובר:

 25  זה לא אני פרסמתי את הדבר הזה.  העד, מר רביב:

 26  זה לא אשקלונט?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 27  הזה באתר. גברתי, הוא לא נמצא ג� בשלב  עו"ד צביר�:

 28  אוקיי.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29  (מדברי� ביחד)

 30  ?10הכתבות האלה לא שייכות לאשקלו�  2אז   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 31  לא, זה לא קשור אליי.  העד, מר רביב:

 32  ,108אז נשאר נ/  כב' הש' מרגולי� יחידי:
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 1  (מדברי� ביחד)

 2  , חקירה נגדית לעור* די� ג'ורג'י.108נ/,מכתבות בלבד וה� חלק  2נותרו   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 3  את זה הוא זיהה ואת זה הוא זיהה, בבקשה, שתי אלה הוגשו וזהו.  עו"ד צביר�:

  4 

 5  :, מר רועי רביב, משיב בחקירה נגדית לעור( הדי  עמיר ג'ורג'י1ע.ת/

 6 שאלות קצרות, 3, 2שלו� ל*, רביב, אני עמיר, אני עור* הדי� של פונטה.   עו"ד ג'ורג'י:

?� 7  בסדר? תגיד לי, פגשת את משה, דיברת איתו, מתישהו, מעול

 8  מעול� לא.  העד, מר רביב:

 9  מעול� לא. מעול� לא היית בנוכחות של אפילו מספר אנשי� נוס+?  ש:

 10  פע� אחת ראיתי אותו בפריימריז שהיו לליכוד מרחוק, היו ש� אולי,  ת:

 11מעול� לא מעול� לא החלפת איתו מילה? מעול� לא התכתבת איתו?   ש:

 12  דיברת איתו?

 13  לא שזכור לי, לא.  ת:

 14אל+ שקל והייעו. שקיבלת  300,תראה, סיפרת שפנית לעור* די� לגבי ה  ש:

 15היה, אחרי שה� השתחררו מהמעצר, לא יודע אי* הגדרת את זה, אבל 

 16  סיכויי התביעה נמוכי� או לא כדאיי� או,

 17  כתי".הוא אמר "יש היתכנות אבל לא המש  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 18כ�, אני שואל שאלה כעור* די�, מכתב הוא המלי. ל* לשלוח? מכתב דרישה?   עו"ד ג'ורג'י:

 19  זה הרי לא עולה כמעט כס+.

 20  לא זוכר, לא זוכר, התייעצתי ע� עור* די� ככה.  העד, מר רביב:

 21לא אמר ל* "בוא נשלח לפחות, נעשה ניסיו� מצליח כזה"? נשלח לדוידי,   ש:

 22די, היא לא ע� משה, נשלח לו מכתב, שיטת מצליח, הרי העסקה של* ע� דוי

 23  אולי נוציא ממנו משהו. מכתב שלחת?

 24  לא זכור לי, לא, לא שלחתי, בוודאות.  ת:

 25לא שלחת מכתב, זאת אומרת, כשעור* די� רובינשטיי� שאל אות* א� לא   ש:

 26עשית שו� דבר, אתה מתכוו� כלו� ועוד שו� דבר, אפילו לא מכתב, אפילו 

 SMS?  27לא 

 28  החודשי�, 3למי אני אפנה? תסביר לי למי לפנות, כשעוברי�   ת:

 29  כ�.  ש:

 30  והאנשי� נמצאי� במעצר, למי אני יכול לפנות?  ת:

 31  למי שחייב ל* כס+.  ש:

 32  במעצר?  ת:
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 1  כשהשתחררו אחרי שבועיי�, השתחררו.  ש:

 2  לא, לא פניתי.  ת:

 3  יו� לשל�, זה מה שאתה אמרת. 90אתה אומר שמנובמבר היה לה�   ש:

 4  נכו�.  ת:

 5  חודשי�. 3נכו�?   ש:

 6  נכו�.  ת:

 7  זאת אומרת, אנחנו מדברי� על פברואר מר..  ש:

 8  פברואר מר..  ת:

 9  אוקיי, השתחררו בינואר.  ש:

 10  לא פניתי.  ת:

 11  לא פנית.  ש:

 12  לא.  ת:

 13  , לא שו� דבר?SMSלא מכתב, לא   ש:

 14  לא, לא שזכור לי.  ת:

 15עליה, אני אוקיי, הבנתי את זה. שאלה אחרונה שלי אלי*, אני אוותר   ש:

 16  אשאיר את זה לחברתי לשאול.

 17  חקירה נגדית לעורכת הדי� נגב.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

  18 

 19  :, מר רועי רביב, משיב בחקירה נגדית לעורכת הדי  נוית נגב1ע.ת/

 20שלו� מר רביב, שמי נוית נגב, אני מייצגת את יואל דוידי. אתה דיברת ע�   עו"ד נגב:

 21  ני העדות?מישהו לגבי העדות של* היו�, לפ

 22  לא.  העד, מר רביב:

 23  סליחה?  ש:

 24  לא.  ת:

 25  ?10ע� א+ אחד? ג� לא בקבוצת אשקלו�   ש:

 26  לגבי היו�?  ת:

 27  לגבי העדות של*.  ש:

 28  היו�?  ת:

 29  העדות של*, לגבי תוכ� העדות של*.  ש:

 30  תוכ� העדות? לא זכור לי שדיברתי על זה ע� מישהו.  ת:

 31  לא דיברת?  ש:

 32  לא זכור לי.  ת:
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 1  השאלה "היו�"?למה הקפדת על   ש:

 2יחד ע� האדו� פה, יוסי  10כי לפני שבוע התכתבתי בקבוצת אשקלו�   ת:

 3  פרטוק,

 4  כ�.  ש:

 5בנוכחות כל הקבוצה, והתבדחנו על זה שהוא יל* ולא ימצא אותי פה, זה   ת:

 6  הכול.

 7  טוב. אתה עוקב אחרי הדיווחי� בתקשורת על המשפט?  ש:

 8  רק כשיש משהו שנראה לי מעניי�.  ת:

 9  ו לא?אז כ� א  ש:

 10  לא מעניי�. כשיש מישהו,  ת:

 11  אתה עוקב או לא עוקב?  ש:

 12  אני אומר, כשיש מישהו שהוא מעניי� אז אני נכנס לראות מה היה.  ת:

 13  טוב.  ש:

 14  פחות מעניי�.  ת:

 15עכשיו תראה, אתה אמרת כא� שאתה העלית את הכתובית הזאת שקיבלה   ש:

 16  .454סימו�, א� גברתי יכולה לעזור לי, תודה, ת/

 17  , זו.454  מרגולי� יחידי: כב' הש'

 18  נכו�. נכו�?  עו"ד נגב:

 19  כ�.  העד, מר רביב:

 20  אמרת את זה לחברתי ברענו� בפרקליטות?  ש:

 21  בנובמבר, אמצע חודש נובמבר. 15,שהעליתי את זה בסביבות ה  ת:

 22  בנובמבר? כ* אמרת לחברתי? 15,ב  ש:

 23  אמרתי באמצע חודש נובמבר, כ�.  ת:

 24  כא�, זו תמונה מהפיליפיני�, נכו�? הבנתי. הכתובית הזאת, התמונה  ש:

 25  נכו�.  ת:

 26  ואתה נסעת, בנסיעה שנסעת מיד אחרי המכירה, לפיליפיני�, נכו�?  ש:

 27  כ�.  ת:

 28  למה נושא הכתובית הזאת לא הוזכר בחקירה של* במשטרה?  ש:

 29  מה זאת אומרת?  ת:

 30  זאת השאלה.  ש:

 31  הוזכר, עד כמה שזכור לי הוזכר.  ת:

 32  עד כדי כ* לא הוזכר,אני אומרת ל* שלא הוזכר.   ש:
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 1  הוזכר, הוזכר, בוודאות.  ת:

 2  בוודאות? אני את� ל* את ההודעה של* ותמצא לי בבקשה.  ש:

 3  .82, 81אני אשמח. תראי שורה   ת:

 4כי זה כל  80. אני אתחיל משורה 82, 81כ�, אני אקרא לפרוטוקול את שורה   ש:

 5 , "שאלה, הא� יואל78התשובה של*, בסדר? אתחיל מהשאלה בשורה 

 � 6דוידי ציי� בפני* שהוא רוכש את האתר כדי לקד� את עסקיו על ידי פרסו

 7שלה� באתר? תשובה, ממש לא. בשביל לפרס� את העסקי� שלו דוידי 

 � 8ממש לא זקוק לאתר שלנו, שממילא לא היו לו הרבה כניסות. לראיה ג

 9שמאז שהוא רכש את האתר, לפני כחודשיי�, האתר מושבת". הטענה של* 

 10  ת על הכתובית שאתה שמת שבועיי� לפני המכירה?שפה דיבר

 11  כ�.  ת:

 12בכל זאת, אני אומרת ל* שהדברי� לא נאמרי� פה. אתה לא אומר פה   ש:

 13שאתה שמת את הכתובית והשבתת את האתר שבועיי� לפני, אלא אתה 

 14  אומר שיואל דוידי השבית את האתר.

 15נולוגיה, אני, תשמעי, לא� שאת מנסה לקחת אותי, אני במקרה איש טכ  ת:

 16ובכמה חיתוכי� באימייל שלי ובשרתי� אני אוכיח ל* שהכתובית הזאת 

 17בדיוק את היו� שהיא עלתה בו, אוקיי? וג� שהייתה ש� תמונה אחרת 

 18  שהוחלפה לתמונה של חו+ בפיליפיני� אולי שבוע לפני המכירה.

 19  לא הבנתי מה אמרת. אתה שבועיי� לפני שמת תמונה של הפיליפיני�?  ש:

 20  תמונה של איזשהו חו+ סת�. שמתי  ת:

 21  והפסקת להפעיל את האתר, אמרת לנו כא�.  ש:

 22  הפסקתי להפעיל את האתר, נכו�.  ת:

 23  יפה. עכשיו,  ש:

 24  ושבוע לפני הוא החלי+ לתמונה של הפיליפיני�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 25  ושבוע לפני החלפת לתמונה של הפיליפיני�.  עו"ד נגב:

 26  נכו�..  העד, מר רביב:

 27  אחוז. איפה בחקירה של* אמרת את זה? 100  ש:

 28  רשו� פה שהאתר מושבת, לא רשו� ששמתי תמונה ושקופית וכולי.  ת:

 29  הא� אמרת את זה לחוקרי�? פירטת את הדברי� האלה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 30  לא.  העד, מר רביב:

 31  אני רוצה להסביר,  עו"ד נגב:

 32  מה שרשו� פה זה מה שהיה.  העד, מר רביב:
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 1להסביר ל*, להבי� רגע. קוד� כל, כשאמרת "אני אוכיח ל* כי אני  אני רוצה  ש:

 2איש טכנולוגיה" התכוונת לומר "אני אומר אמת כשאני אומר שאני שמתי 

 3  את הכתובית, נכו�? זה מה שהתכוונת לומר?

 4  כ�.  ת:

 5עכשיו הבנתי. עכשיו אני ממשיכה הלאה, אני אומרת ל* שאתה, לחוקרי   ש:

 6  שמת את הכתובית עוד לפני המכירה. המשטרה, לא אמרת שאתה

 7  יכול להיות.  ת:

 8  יכול להיות שלא אמרת?  ש:

 9  יכול להיות.  ת:

 10  כי קוד� אמרת שאמרת ותיתני לי את החקירה וכולי.  ש:

 11אמרתי שאמרתי את המשפט הזה שלראיה האתר מושבת כבר חודשיי�,   ת:

 12  מושבת הכוונה היא הכתובית הזאת.

 13רת ל* שבחקירה כתוב, כשאתה אומר הבנתי. עכשיו תראה, אני אומ  ש:

 14"לראיה ג� שמאז שהוא רכש את האתר לפני כחודשיי� האתר מושבת", 

 15אתה מייחס פה את ההשבתה של האתר לדוידי, לא לעצמ*. אתה מבי� את 

 16זה? אתה אומר פה בחקירה שמי שהשבית זה דוידי, לא אתה, אתה אומר 

 17  הפו* ממה שאתה אומר לנו כא�.

18� אני אגיד ל*, מאז שהוא רכש את האתר לפני כחודשיי� תשמעי, שוב פע  ת: 

 19  האתר מושבת, נכו�.

 20  נכו�.  ש:

 21  ואני אומר בנוס+ שמי שש� את הכתובית הזאת,  ת:

 22  זה אתה.  ש:

 23  זה אני.  ת:

 24אז אני אומרת ל* שאת האמירה הנוספת הזאת שאמרת כעת ואמרת   ש:

 25  לחברתי ברענו�,

 26  לא אמרתי במשטרה, אוקיי.  ת:

 27  שטרה.לא אמרת במ  ש:

 28  אוקיי.  ת:

 29יותר מכ*, אני אומרת ל*, זו פע� אחרונה שאני אגיד את זה, שאמרת הפו*,   ש:

 30  יצרת רוש� הפו* אצל חוקרי המשטרה.

 31  אני לא רואה רוש� הפו*, אבל א� את אומרת,  ת:
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 1אתה לא רואה רוש� הפו*. יותר מזה, אני אומרת ל*, שעד כדי כ* רוש�   ש:

 2בדיו� פה שעלה שאתה שמת את  הפו* יצרת, שחברותיי התובעות,

 3  הכתובית, התנגדו ואמרו "עוד יבוא רועי רביב ויגיד שזה לא נכו�".

 4  שמה לא נכו�?  ת:

 5  שהוא ש� את הכתובית.  ש:

 6אבל זה, האמת שאת צודקת שאת מתארת את מה שאת מתארת, אבל מה   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 7  את רוצה מהעד?

 8  צל חוקרי המשטרה ואצל התביעה,אני מציגה לעד שהוא יצר א  עו"ד נגב:

 9  אז הוא אמר ל* שלהשקפתו לא.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 10  להשקפת* לא יצרת רוש� כזה?  עו"ד נגב:

 11לא, אני באתי למשטרה, כשלקחו אותי לחקירה האתר היה מושבת, האתר   העד, מר רביב:

.� 12  היה מושבת כבר חודשיי� קוד

 13  אותו.אבל הוא היה מושבת כי אתה השבתת   ש:

 14  בנובמבר השבתתי אותו. 15,אני השבתתי אותו, ב  ת:

 15  נכו�, ואת זה לא אמרת למשטרה.  ש:

 16  לא אמרתי מפורשות כמו שאת אומרת, נכו�, צודקת.  ת:

 17  טוב. עכשיו תראה, ע� יואל דוידי כמה פעמי� נפגשת?  ש:

 18  פע� אחת.  ת:

 19  פע� אחת, בפגישה בקיטש�?  ש:

 20  כ�.  ת:

 21  יעקב לא נפגשת איתו? בפגישה במשרד עור* די� ב�  ש:

 22  עד כמה שזכור לי הוא לא היה ש�.  ת:

 23הבנתי, וא� ברענו� כתוב מפי* שהוא נכח בפגישה הזאת אז זה נכו�, לא   ש:

 24  נכו�? אמרת את זה?

 25  עד כמה שזכור לי עכשיו הוא לא היה בפגישה הזאת.  ת:

 26  אני אומרת ל* שהוא לא היה בפגישה הזאת.  ש:

 27  כמה שזכור לי, אני אומר ל* ג� אני, עד   ת:

 28  אחוז, 100  ש:

 29  הוא לא היה בפגישה ע� עור* הדי�.  ת:

 30אז אני אומרת ל* שאנחנו, ברענו� שקיבלנו מפי*, היה כתוב שהוא נכח   ש:

 31  בפגישה, אז בגלל זה אני שואלת א� זה נכו� או לא נכו�.

 32  אני אומר שיואל לא היה בפגישה.  ת:
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 1  בעניי� הזה אני מסכימה אית*, אני שואלת על מה שנרש� ברענו�.  ש:

 2אבל אמרת לתובעות לפני כשבוע או משהו כזה, מתי שהיה הרענו�, שהוא   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 3  כ� היה?

 4  לא, וג� בעדות לא רשו� שהוא היה פה.  העד, מר רביב:

 5ענו� אנחנו ראינו בעדות אני מסכימה, לכ� אני שואלת על הרענו�. בר  עו"ד נגב:

 6  לראשונה טענה,

 7  אני אמרתי ל* ברענו� שהוא היה איתי בפגישה אצל משרד עורכי הדי�?  העד, מר רביב:

 8  אני, מה שאמרת,  עו"ד צביר�:

 9  לא אמרת.  עו"ד נגב:

 10  מה שכתוב ברענו�,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 11  כתוב ברענו�.  עו"ד צביר�:

 12  זה מה שכתוב.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 13  אמרת או לא אמרת?  עו"ד נגב:

 14  לא אמרתי. עד כמה שזכור לי, לא אמרתי.  העד, מר רביב:

 15  לדבריו, הוא לא אמר את זה ג� ברענו�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16  טוב. עכשיו, הפגישה הזאת, מתי אתה טסת לחו"ל? לפיליפיני�?  עו"ד נגב:

 17  ביו� שלישי שאחרי מכירת האתר.  העד, מר רביב:

 18  שי,יו� שלי  ש:

 19  לדצמבר. 1,ב  ת:

 20  שאחרי מכירת האתר,   ש:

 21  לדצמבר. 1,ב  ת:

 22  '?15בדצמבר  1  ש:

 23  כ�.  ת:

 24  והפגישה, רק תעשה לי רגע סדר, הפגישה בקיטש� מתי הייתה? באיזה יו�?  ש:

 25  יו� חמישי, ביו� ראשו� הייתה במשרד עורכי הדי�,  ת:

 26  אוקיי.  ש:

 27  וביו� שלישי נסעתי.  ת:

 28אחת, חברי, עור* די� רובינשטיי�, שאל אות* על אוקיי. עכשיו, ועוד שאלה   ש:

 29  הקשר של* ע� דורו� נקשרי, היו� יש ביניכ� סכסו*?

 30  לא.  ת:

 31  לא. היה באיזשהו שלב סכסו* ביניכ�?  ש:

 32  היו ויכוחי�, כ�.  ת:
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 1  מתי?  ש:

 2  עד לפני תקופה מסוימת היה ויכוח שנמש* כמה חודשי�.  ת:

 3  כ�?  ש:

 4  כ�.  ת:

 5  של*?בנושא שקשור לתוכ� העדות   ש:

 6  לא, לחלוטי� לא.  ת:

 7  לחלוטי� לא, והוויכוח הזה הסתיי�?  ש:

 8  כ�, בנושא דר* פוליטית.  ת:

 9בנושא דר* פוליטית, אז אי� ל* כיו� סכסו* ע� דורו� נקשרי, ובתקופת   ש:

 10  המכירה היה ביניכ� סכסו*?

 11  לא.  ת:

 12לא, פשוט הפרוטוקול מוקלט אז אתה צרי* להגיד את המילי�, זה צרי*   ש:

.� 13  להירש

 14    אי� בעיה, לא.  ת:

 15  קשר טלפוני ע� יואל דוידי היה ל*?  ש:

 16  עד כמה שזכור לי לא.  ת:

 17  אל+ שאתה מתאר? 300,דורו� היה אמור לקבל משהו מה  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 18  אז, בזמנו, אני זוכר שדיברנו על זה שנתחלק באיזשהו אופ� יחסי בכס+, כ�.  העד, מר רביב:

 19  דורו�,  ידי:כב' הש' מרגולי� יח

 20  מה זה אופ� יחסי? סליחה.  עו"ד נגב:

 21  שאני את� משהו מתו* הסכו� הזה.  העד, מר רביב:

 22  אתה תית� לו?  ש:

 23  כ�.  ת:

 24  דורו� פונה אלי* באיזשהו שלב מאוחר יותר,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 25  על מה, על הכס+ הזה?  העד, מר רביב:

 26  על הכס+.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 27  צחקנו על זה כל הזמ�, שאי* נביא עכשיו את הכס+.  העד, מר רביב:

 28  הבנתי.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29  אל+ שקיבלת�, אי* ה� התחלקו? 100,מתו* ה  עו"ד נגב:

 30  מאיזו בחינה?   העד, מר רביב:

 31  בינ* לבינו.  ש:

 32  ביני לבי� דורו�?  ת:
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 1  כ�.  ש:

 2  אל+ שקל. 10א� אני לא טועה, אל תתפסי אותי על המילה, הוא קיבל מה�   ת:

 3  אל+ שקל? 10הוא קיבל מה�   ש:

 4  א� אני לא טועה.  ת:

 5  כלומר,  ש:

 6  סדר גודל של סכו� כזה.  ת:

 7  בצ'קי� הגיע אלי*? 50,מזומ� הגיע אלי* וג� ה 50,כלומר, ה  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8  כ�.  העד, מר רביב:

 9  אל+ שקל? 10והיה עוד   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 10  במזומ�, 50,לא, מתו* ה  העד, מר רביב:

 11  אל+, 10במזומ�  50,מתו* ה  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 12  אל+ שקלי�. 12אל+ או  10אני נתתי לו, א� אני לא טועה,   העד, מר רביב:

 13  אל+ ל* הלכו במזומ�? 40,ו  עו"ד נגב:

 14  ומשהו. 30משהו כזה,   העד, מר רביב:

 15  למה את זה לא אמרת בחקירה?  ש:

 16  איזו חקירה?  ת:

 17  במשטרה.  ש:

 18  אחד לא שאל.א+   ת:

 19  א+ אחד לא שאל אי* ה� התחלקו ביניכ�?  ש:

 20  לא.  ת:

 21  אל+ מזומ�. 50,כי אתה תיארת שאתה קיבלת את הצ'קי� והוא קיבל את ה  ש:

 22  לא,  ת:

 23  איפה, בעדות היו� או במשטרה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 24  .62כ�, בעדות במשטרה, אני מפנה אות*, זה נמצא בפני*, תראה שורה   עו"ד נגב:

 25  כ�?  העד, מר רביב:

 26  תקרא.  ש:

 27  אל+ במזומ� כחלק מהעסקה הכוללת", 50"דורו� קיבל עוד   ת:

 28  נכו�.  ש:

 29"אספתי את דורו� לאחר מכ� ממרכז אפרידר כשבידו שקית פלסטיק   ת:

 30  כתומה",

 31  נכו�.  ש:

 32  אל+ שקלי�". 50"בתוכה היו   ת:
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 1  נכו�.  ש:

 2  נכו�.  ת:

 3  "?40ואיפה "ואני מתו* זה לקחתי   ש:

 4  אז אני מתו* זה לקחתי את רוב הכס+, אני אומר,  ת:

 5  אני שואלת, אני מבינה,   ש:

 6  לא נאמר.  ת:

 7  אמרת את זה היו�, אני שואלת למה לא אמרת את זה במשטרה.  ש:

 8  שני�. 3לא נאמר כי לא שאלו, לא יודע, את מחזירה אותי   ת:

 9לא שאלו? אתה נות� פה כזה תיאור "דורו� קיבל", תקשיב רגע, יש   ש:

 10  רוטוקול מוקלט אז חבל,פ

 11  שני� אחורה. 3אי� בעיה, את מחזירה אותי   ת:

 12  תקשיב רגע, חבל שנדבר ביחד, זה כל מה שאני אומרת, בסדר?  ש:

 13  אוקיי.  ת:

 14  בוא נשתדל לא לדבר ביחד, כי הפרוטוקול צרי* לשק+ את מה שמדובר פה.  ש:

 15  אוקיי.  ת:

 16, כלומר, 50עוד  אני אומרת ל* שאתה מתאר כא� בחקירה שדורו� קיבל  ש:

 17בצ'קי�, ג� הוצאת חשבונית בגי� זה, נכו�? ודורו�  50,אתה קיבלת את ה

 18  האחרי�. 50,קיבל את ה

 19  עכשיו אני יכול לענות?  ת:

 20  עכשיו אתה אומר לי "זה לא נכו�".  ש:

 21  אז עכשיו אני יכול לענות?  ת:

 22  עכשיו אתה יכול לענות.  ש:

 23קשורת ושו� קשר ע� יואל מה שאמרתי פה זה שמאחר ולא היה לי שו� ת  ת:

 24דוידי, דורו� שהכיר אותו נפגש איתו ברכב, הביא את השקית של הכס+ 

 25וחזר לרכב. מה שהיה ברכב אחר כ* נידבתי ל* מידע ואמרתי ל* שדורו� 

 26  אל+ שקלי�, ואני לקחתי את היתרה. 12,ל 10קיבל מזה בי� 

 27  אז אני שואלת אות*,  ש:

 28  עד כמה שזכור לי.  ת:

 29המידע שנידבת לי בנדיבות* היו� לא נידבת לחוקרי המשטרה, למה את   ש:

 30  במזומ�. 50,ואז יצרת אצל� רוש� שדורו� קיבל את ה

 31  א' אני לא יוצר רוש� אצל א+ אחד.  ת:

 32  זה עולה מדברי*.  ש:
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 1 50אמרתי את מה שהיה לי להגיד. א� היו שואלי� אותי "מה עשית ע�   ת:

 2את זה פה הייתי אומר את זה  אל+ השקלי�?" כמו שאני לא מתבייש להגיד

.� 3  ג� ש

 4  לא נאמר פה שה� הגיעו לידי* בכלל, נאמר פה שה� הגיעו לידי דורו�.  ש:

 5  לא, נאמר פה שהוא הל* להביא אות�.  ת:

 6  "דורו� קיבל", טוב.  ש:

 7  .60תלכי לשורה   ת:

 8  כ�?  ש:

 9  ",50"התקשר דוידי לדורו�, ביקש ממנו להיפגש למסירת   ת:

 10  נכו�.  ש:

 11ספתי את דורו� לאחר מכ� מאותו מקו� בו הייתה העברה של "אני א  ת:

 12  הכס+",

 13  נכו�.  ש:

 14  "כשבידו השקית ע� הכס+".  ת:

 15  נכו�.  ש:

 16  הלאה.  ת:

 17  בדיוק, אי� הלאה.  ש:

 18  בסדר.  ת:

 19  הבנתי.  ש:

 20היו שואלי� מה היה הלאה, הייתי אומר ג� מתי צחצחתי שיניי� לפני   ת:

 21  שנכנסתי למיטה.

 22יית מנדב למשטרה א� ה� היו שואלי� ולא אוקיי, יש עוד דברי� שה  ש:

 23  נידבת?

 24  א� תשאלי אותי דברי� שאני זוכר ולא שאלו,  ת:

 25  לא, אני שואלת אות* עכשיו על דברי� שאתה זוכר,  ש:

 26  לא שזכור לי.  ת:

 27  אל+,  40כי על הכתובית, השקופית, ראינו שלא נידבת. על זה שאתה קיבלת   ש:

 28  אענה.זה לא (מדברי� ביחד), תשאלי, אני   ת:

 29מר רביב, סליחה, רק תקשיב למה שאני אומרת, תשתדל בבקשה לא לדבר   ש:

 30  תו* כדי, בסדר?

 31  אוקיי.  ת:
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 1אל+ מתו*  40,עכשיו, אני אומרת שראינו שעל השקופית לא נידבת, על כ* ש  ש:

 2אל+ מזומ� לקחת לעצמ* לא נידבת, אני שואלת א� יש עוד משהו  50,ה

 3  שלא נידבת.

 4  לא שזכור לי.  ת:

 5  א שזכור ל*.ל  ש:

 6  א� תרענני את זיכרוני, יכול להיות שאני אזכר.  ת:

 7  זה לא תפקידי לרענ� את זיכרונ*.  ש:

 8  שני�. 3ג� לא תפקידי לזכור מה היה לפני   ת:

 9  עכשיו, רק שוב להבי�, מבחינת הכס+ שקיבלת�, מר רביב, אתה איתי?  ש:

 10  אני אית*.  ת:

 11של*, אני שמתי את זה לא, אני מבקשת שלא תקרא תו* כדי את ההודעה   ש:

 12  כדי לסייע ל*.

 13  זו לא ההודעה שלי.  ת:

 14  אני אשמור את זה, פע� הבאה שתרצי שאני את� לו.  עו"ד צביר�:

 15במזומ�  50, נכו�? 50,ו 50תודה, תודה, תודה. מבחינת הכס+, רק להבי�, היו   עו"ד נגב:

 16  בשני צ'קי�. 50,ו

 17  כ�.  העד, מר רביב:

 18  מה התקבל מתי?  ש:

 19בחמישי בערב ושני צ'קי� ביו� ראשו� אצל עור* די� ב�  50הוא כבר אמר,   לי� יחידי:כב' הש' מרגו

 20  יעקב.

 21  כ�.  העד, מר רביב:

 22  והעובדה שהקבלה על הצ'קי� נושאת תארי* של יו� חמישי?  עו"ד נגב:

 23  נו? אי� לי מושג למה.  העד, מר רביב:

 24קי� היו אי� ל* מושג למה. אתה זוכר שהמזומ� היה במקו� בקיטש�, והצ'  ש:

 25אצל עור* די� ב� יעקב למרות שהקבלה, החשבונית קבלה שאתה הוצאת 

 26  היא נושאת תארי* של יו� חמישי?

 27  כ�, זוכר.  ת:

 28  כלומר, הוצאת את החשבונית לפני שקיבלת את הצ'קי�?  ש:

 29  יכול להיות.  ת:

 30  יכול להיות.  ש:

 31  סליחה, לא יכול להיות בעצ�.  ת:

 32  לא יכול להיות.  ש:
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 1  נרשמי� מספרי הצ'קי�.בחשבונית   ת:

 2  מסכימה, נכו�.  ש:

 3  נו?  ת:

 4  אז אני שואלת אות*.  ש:

 5  מה את שואלת?  ת:

 6אי* זה יכול להיות שאתה הוצאת החשבונית ביו� חמישי לפני שקיבלת את   ש:

 7  הצ'קי� ביו� ראשו�?

 8  רק אולי נראה לו את זה, נשי� את זה בפניו?  עו"ד צביר�:

 9  בבקשה.  עו"ד נגב:

 10  נחה שמספרי הצ'קי� רשומי� היא לא נכונה.כי הה  עו"ד צביר�:

 11  כ�, אני לא רואה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 12  אז בבקשה, שימי את החשבונית. מי הוציא את החשבונית, אתה?  עו"ד נגב:

 13  כ�.  העד, מר רביב:

 14  והוצאת חשבונית על צ'קי� לפני שקיבלת אות�?  ש:

 15  לא, דווקא הוצאתי את החשבונית, לדעתי,   ת:

 16  קיבלת את הצ'קי�.בעת ש  ש:

 17  כ�, ביו� שקיבלתי את הצ'קי�.  ת:

 18אז אני אומרת ל* שהיו� הזה הוא התארי* של יו� חמישי, לא של יו�   ש:

 19  ראשו�.

 20  ?,אוקיי, ו  ת:

 21אז אני שואלת אות* א� התיאור שמסרת לנו קוד�, שביו� חמישי קיבלת   ש:

 22  את המזומ� וביו� ראשו� את הצ'קי�, הוא נכו� או לא נכו�?

 23  �, ביו� חמישי קיבלתי את המזומ�, ביו� ראשו� קיבלתי את הצ'קי�.כ  ת:

 24אז אני אומרת ל*, זו פע� אחרונה שאני אגיד את זה, שאת הקבלה הוצאת   ש:

 25  ביו� חמישי כבר.

 26  יכול להיות, אה, לא, את הקבלה הוצאתי ביו� ראשו� בוודאות.  ת:

 27  אז היא נושאת תארי* של יו� חמישי.  ש:

 28  ה? לא יודע למה התארי* שונה.למה התארי* שונ  ת:

 29  לא יודע למה התארי* שונה?  ש:

 30  לא.  ת:

 31  ואי� ל* הסבר.  ש:

 32  אי� לי הסבר לזה.  ת:
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 1עכשיו אני אבקש להפנות אות* לחקירה של*, א� אפשר, קר�, שתשימי לו   ש:

 2  שוב.

 3  תראי לי את החקירה.  ת:

 4אני אומרת ל* שאתה אומר בחקירה שקיבלת ג� , תקרא. 65עד  49לשורות   ש:

 5את הצ'קי� וג� את המזומ� ביו� ראשו�, וזה היה חודשיי� אחרי האירוע 

 6בסמו*, כפי שאמרה חברתי. את הצ'קי� בפגישה ואת המזומ� מאוחר יותר, 

 7  באותו יו� דורו� קיבל.

 8  לא,  ת:

 9  כ�, זה מה שאתה אומר.  ש:

 10  לא,  ת:

 11  בחקירה במשטרה, תקרא.  ש:

 12  ה לא מה שאני אומר.ז  ת:

 13  תקריא מה אתה, לדברי*, אומר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14אני אומר בדבריי שביו� שישי דורו� התקשר אליי, ביקש להגיע ביו� ראשו�   העד, מר רביב:

 15למשרדי� של עור* הדי�. הגענו ביו� ראשו� למשרדי� של עור* הדי�, 

 16  אל+ שקלי�, 25קיבלתי ש� שני צ'קי� על ס* 

 17  .6נכו�, עכשיו תמשי*, "באותו יו�", שורה   נגב: עו"ד

 18"שאלה נוספת, מחומר החקירה המצוי בידינו עולה כי באותו יו� קיבלת�,   העד, מר רביב:

 19  אתה ודורו�, סכו� כס+ נוס+". זה לא היה באותו יו�, זה היה ביו� חמישי.

 20  "תשובה, באותו יו� בשעות הערב", אלה מילותי*?  ש:

 21  יתה ליו� חמישי, כ�.הכוונה שלי הי  ת:

 22  אז כשאמרת "באותו יו�" הכוונה של* הייתה ליו� אחר?  ש:

 23  התכוונתי ליו� חמישי, יומיי� קוד�. כ�, ליו� חמישי.  ת:

 24וכשאתה אומר "באותו יו�, בשעות הערב", וג� ש� דגש על "בשעות   ש:

 25  הערב",

 26  נו?  ת:

 27  "התקשר דוידי לדורו�",  ש:

 28  אל+ הנוספי�". 50"ביקש ממני להיפגש למסירת   ת:

 29  נכו�.  ש:

 30  נכו�.  ת:

 31  אז אתה מדבר פה על יו� חמישי?  ש:

 32  על יו� חמישי.  ת:
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 1  למרות שאתה משתמש במילי� "באותו יו�".  ש:

 2  אחרי הפגישה, באותו יו� של הפגישה.  ת:

 3 26כלומר,  הבנתי. כ�, עכשיו, הפגישה בקיטש� הייתה ביו� חמישי,  ש:

 4. "דוידי ביקש 29, 28בנובמבר, כ�? תסתכל בחקירה של*, כ�, תראה בשורות 

 5מדורו� לקיי� פגישה בנושא ונקבעה פגישה שהתקיימה בתחילת או אמצע 

 6  ".2015חודש נובמבר 

 7  אוקיי.  ת:

 8  אז זה נכו� או לא נכו� על הפגישה בקיטש�?  ש:

 9  תקשיבי, החקירה הזאת מתי הייתה?  ת:

 10  בינואר.  ש:

 11לינואר, בפברואר, ביו� האחרו� של  28,תאריכי� מדויקי� אני לא זוכר, ב  ת:

 12  חודש ינואר.

 13  בינואר, כ�, לא בפברואר, בינואר.  ש:

 14  אנחנו מדברי� על משהו שהיה חודשיי� קוד�.  ת:

 15  נכו�.  ש:

 16  אז תארי* מדויק אני אולי לא זכרתי, אבל,  ת:

 17  אבל אמרת, לא אמרת תארי* מדויק,   ש:

 18  ב פע� אני אגיד ל*,אני, שו  ת:

 19תקשיב רגע, מר רביב, אני אסביר ל* מה. אתה מתאר פה כאילו שהפגישה   ש:

 20ימי� לפני הפגישה אצל עור* הדי�, אלא שהיא הייתה  3בקיטש� לא הייתה 

 21  שבועיי� וא+ יותר לפני הפגישה אצל עור* הדי�.

 22  אוקיי, אוקיי.  ת:

 23  אני מבקשת לשאול אות* מה נכו�?  ש:

 24זה שהפגישה התקיימה ביו� חמישי, ואני ג� אמרתי את זה פה מה שנכו�   ת:

 25  בהמש*,

 26  איפה?  ש:

 27, "לשאלת* אי* אני זוכר את התאריכי�, אז הפגישה הייתה 52,ו 53בשורה   ת:

 28  ביו� חמישי", אוקיי?

 29לא, סליחה, אתה אומר "אי* אני זוכר את התאריכי� בהקשר לפגישה אצל   ש:

 30  עור* די� ב� יעקב".

 31  קשר של הפגישה בקיטש�,הוא טעה בה  ת:
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 1ימי� לפני, אתה לא אומר את זה, להפ*,  3אבל אתה לא אומר שהיא הייתה   ש:

 2אתה אומר שהיא הייתה שבועיי� וא+ יותר, כי אתה אומר תחילת חודש 

 3  נובמבר או אמצע חודש נובמבר.

 4  חודשי� אחרי הפגישה, 3החקירה התבצעה   ת:

 5  חודשיי�, כ�.  ש:

 6  הפגישה.חודשיי� אחרי   ת:

 7  כ�.  ש:

 8אני יכול להגיד ל* שג� מזיכרוני היו�, כ�? הייתה פגישה ביו� חמישי   ת:

 9  בקיטש�,

 10  אז זיכרונ* השתפר מאז החקירה? זה מה שאתה אומר?  ש:

 11לא השתפר, זה מה שאני זוכר. זה שה� רשמו את זה בצורה כזאת שאי� לי   ת:

 12  (מדברי� ביחד),

 13ימי� לפני,  3רת לחוקר שהתקיימה אני רוצה להבי�, אתה טוע� שאתה אמ  ש:

 14  ביו� חמישי, והחוקר רש� תחילת או אמצע חודש נובמבר?

 15  יכול להיות, יכול להיות.  ת:

 16  זאת הטענה?  ש:

 17  יכול להיות. אני אמרתי,  ת:

 18  מתי זכרת יותר טוב?  ש:

 19  יש אמת אחת.  ת:

 20  נכו�.  ש:

 21  אני אומר א* ורק אמת, אוקיי?  ת:

 22  כ�.  ש:

 23  פע�. 70אמת, לא יעזור א� תשאלי עוד מה שאני אומר ל* זה   ת:

 24  אבל תראה, אתה אמרת במשטרה דבר אחד,  ש:

 25  ביו� חמישי הייתה פגישה,  ת:

 26מר רביב, אמרת במשטרה דבר אחד ופה אתה אומר דברי� אחרי�, אז אני   ש:

 27  שואלת אות*.

 28  אני לא אומר דברי� אחרי�,  ת:

 29  אחרי�  ש:

 30, אוקיי? ביו� ראשו� אני אומר שביו� חמישי הייתה פגישה בקיטש�  ת:

 31  במשרדי� של עור* הדי� ב� יעקב,

 32  יו� ראשו� מיד אחריו.  ש:
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 1  כ�.  ת:

 2נכו�, אז הדברי� שנרשמו מפי* בחקירה, או שלא אמרת אות� והחוקר   ש:

 3  המציא, או שאמרת דברי� אחרי� אז.

 4שוב פע�, לא יודע למה זה רשו� ככה, אבל אני אומר ל* שיש אמת אחת   ת:

 5  י האמת שלי.ואני עומד מאחור

 6  כ�.  ש:

 7  וזו האמת.  ת:

 8טוב, נמשי*. עכשיו תראה, אני חוזרת לתחילת הדר*, אמרת שהייתה פאזה   ש:

 9  ראשונה, נכו�? שבה דובר על מיליו� שקל, נכו�?

 10  כ�.  ת:

 11  מתי זה היה?  ש:

 12  לא זוכר.  ת:

 13  בער*, סדר גודל?  ש:

 14  מניח ששנה לפני המכירה.  ת:

 15  כשנה לפני המכירה?  ש:

 16  זוכר מתי בדיוק.מניח, לא   ת:

 17  עכשיו, ג� אז, אז אתה פנית למישהו להציע?  ש:

 18  לא, אז דורו� אמר לי א� אנחנו רוצי� למכור את האתר, הוא שאל אותי.  ת:

 19  כ�.  ש:

 20  אמרתי לו שלא אבל "תזרוק מיליו� שקל. א� יהיה מישהו שיית�, ניקח".  ת:

 21ל דורו�, למי הבנתי, ודורו�, ממה שדורו� אמר ל*, שוב, בכפו+ לעדותו ש  ש:

 22  דורו� פנה?

 23  לפי מה שזכור לי ולפי מה שהוא אמר לי, זה ליואל.  ת:

 24  אמרת "פנינו לכמה גורמי�".  ש:

 25  אוקיי.  ת:

 26  אז זה נכו� או לא נכו�?  ש:

 27  יכול להיות שהוא פנה לכמה גורמי�.  ת:

 28  לא, אתה אמרת פה לפני כמה שעות,  ש:

 29ת פה בבוקר "דורו� פנה לכמה גורמי�, נקב הא� הוא סיפר ל*, אתה אמר  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 30  מיליו�, לא באמת רצינו למכור, הוא פנה ג� לדוידי". 1בסכו� של 

 31  נכו�.  העד, מר רביב:

 32  ככה אמרת בבוקר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:
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 1  אוקיי.  העד, מר רביב:

 2  אז זה נכו� או לא?  עו"ד נגב:

 3היא שואלת, הא� באמת ידעת שדורו� פנה לכמה גורמי�? זאת עכשיו   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 4  אומרת, לעוד אנשי� מלבד דוידי?

 5  כ�, ידעתי, אחרי שהוא אמר לי, ידעתי שהוא פנה לכמה גורמי�.  העד, מר רביב:

 6  מי ה� הגורמי� הנוספי� מלבד דוידי?  עו"ד נגב:

 7  אי� לי מושג, אי� לי מושג.  העד, מר רביב:

 8  הוא לא סיפר ל*?  ש:

 9לא. את צריכה להבי� אי* זה היה מתנהל, אני לא הייתי, אני לא מכיר את   ת:

 10  תושבי אשקלו�.

 11  אתה לא?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 12לא מכיר את תושבי אשקלו�. רק עכשיו התחלתי להיחש+ אליה�, בחמש   העד, מר רביב:

 13  שנה לא עובד ש�, לא חי ש�. 20השני� האחרונות. לא נמצא בעיר, 

 14  זה בתו* חמש השני� האחרונות. 2015  :עו"ד נגב

 15  שנה האחרונות.  20,זה בתו* ה  העד, מר רביב:

 16  נו?  ש:

 17  בחמש השני� האחרונות התחלתי להיחש+ אליה�.  ת:

 18  כ�.  ש:

 19  לא מכיר אות�, לא עובד ש�, לא חי ש�, לא מבלה ש�, יש� ש�, זה כ�.  ת:

 20אתה אומר כ�, אז דורו� שמנהל את המשא ומת� הזה למכירה מטעמ*, כש  ש:

 21  אחוז מהכס+ שהתקבל, 10לנו שהוא קיבל בקושי 

 22  נו?  ת:

 23ואולי היית מפריש לו, זורק לו איזו עצ� מהסכו� הנוס+, הוא מנהל את   ש:

 24  המשא ומת� הזה והוא לא אומר ל* למי הוא פנה?

 25  לא, אני ג� לא מכיר את הנפשות הפועלות.  ת:

 26  איזה סוג של גורמי� הוא פנה?  ש:

 27  לא מכיר.  ת:

 28קשיב רגע, אני מבינה שאתה לא מכיר, אבל הוא אמר ל* שהוא פנה לבעלי ת  ש:

 29  חנויות, לבעלי עיתוני�, לבעלי מטמנות אשפה, למה?

 30  לא יודע.  ת:

 31  לא אמר ל*?  ש:

 32  לאדו� מטמנת אשפה, אדו�,  ת:
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 1  לא, לא, לא, תעצור, תעצור, זה מיותר. תמשיכי את השאלה הבאה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 2  וא אמר ל* מה תוכ� הדברי� שהוא דיבר ע� הגורמי� העלומי� האלה?ה  עו"ד נגב:

 3  דורו�?  העד, מר רביב:

 4  כ�.  ש:

 5  הוא אמר לי "הצעתי מיליו� שקל לכמה אנשי�, אמרו לי יקר מדי, תודה".  ת:

 6  והש�, את דוידי אתה הכרת אז?  ש:

 7  ידעתי מי הוא, לא הכרתי אותו.  ת:

 8אמר ל* לעומת האחרי� שהוא לא ידעת מי הוא, אז את הש� הזה דורו�   ש:

 9אמר? הבנתי. אז אתה רצית למכור אז או לא רצית למכור? כי אמרת פה 

 10  בחקירה ראשית שלא רצית למכור.

 11לא, באמת, רציתי למכור, אמרתי, תביאי מיליו� שקל, תקני. מי יביא מיליו�   ת:

 12  שקל?

 13  אז א� היה מיליו� אז היית מוכר?  ש:

 14אל+  10ר, כ�, ג� את היית מוכרת. אתר ששווה א� היה מיליו� הייתי מוכ  ת:

 15  שקל ג� את היית מוכרת בחצי מיליו�, לא מיליו�.

 16עכשיו תראה, כשאתה שמת את השקופית והשבתת את האתר, אמרת זה   ש:

 17  היה בער* שבועיי� לפני הפגישה, כלומר מחצית נובמבר, נכו�?

 18  משהו כזה.  ת:

 19ה כבר ידעת אז שאתה אמור משהו כזה, אני לא תופסת אות* במילה. את  ש:

?� 20  לנסוע לפיליפיני

 21  עד כמה שזכור לי לא.  ת:

 22  לא ידעת אז? מתי הזמנת את הכרטיס לפיליפיני�?  ש:

 23בער*, וואו, א� אני אבדוק אני אוכל להגיד ל* תארי* מדויק, אבל א� אני   ת:

 24  לא טועה,

 25  בער*, נו.  ש:

 26  כבר ידעת שאתה נוסע לפיליפיני�? כשהחלפת לשקופית של הפיליפיני�  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 27  לא, זה מה שהביא אותי לנסוע לפיליפיני�.  העד, מר רביב:

 28  ומה היה בשקופית הראשונה?  עו"ד נגב:

 29ג� איזה חו+ בפיליפיני�, אבל שהיה נראה בו סתיו, אז זה לא עשה לי את   העד, מר רביב:

 30  זה.

 31  טוב, אז מתי בכל זאת החלטת, ביחס למכירה?  ש:

 32  זה היה בשבוע שלפני המכירה.נניח ש  ת:
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 1  שהחלטת שאתה נוסע לחודש?  ש:

 2א� אני לא טועה, אפילו את הכרטיס קניתי רק ביו�, או חמישי או ראשו�,   ת:

 3  ממש בסו+ (לא ברור).

 4טוב. עכשיו, תראה, הפגישה הזאת בקיטש� נוכחי� אתה ונקשרי ודוידי,   ש:

 5  ע�, נכו�?נכו�? וזו הפגישה הראשונה של* ע� יואל דוידי אי פ

 6  כ�.  ת:

 7  נכו�?  ש:

 8  פגישה אישית?  ת:

 9  פני� אל פני�, שיחה.  ש:

 10  שיחה, כ�.  ת:

 11  הראשונה והאחרונה בעצ�, נכו�?  ש:

 12  כ�.  ת:

 13  תתאר בבקשה אי* התנהלה השיחה ש�.  ש:

 14  שיחה נעימה.  ת:

 15  תוכ�, תוכ�, לא,  ש:

 16  תוכ�? נטו כאילו "אוקיי, מה את� רוצי�?" הייתה שיחה מאוד עניינית.  ת:

 17  כ�.  ש:

 18  מאוד מאוד עניינית.  ת:

 19  כ�.  ש:

 20  "כמה את� רוצי�? טוב, ת� לי לבדוק, אוקיי, בוא נתקד�".  ת:

 21  "ת� לי לבדוק", במקו� הוא בדק?  ש:

 22  אני חושב שכ�, א� אני זוכר נכו�.  ת:

 23  אל+ אמרת� לראשונה בפגישה הזאת? 400,אי* הוא בדק? את ה  ש:

 24חושב שהוא אמר את זה  אני לא יודע א� דורו� אמר את זה קוד�, אני  ת:

.� 25  קוד

 26  אוקיי.  ש:

 27  זהו, לא משהו רציני, הא ודא אחרי זה שלא קשורי� למכירה.  ת:

 28  מה זה הא ודא שלא קשורי� למכירה?  ש:

 29  סת�, מה ענייני�, הוא דיבר ע� דורו�, אני לא מכיר אותו באופ� אישי.  ת:

 30  נכו�.  ש:
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 1זה ע� עור* די�".  זהו, אנחנו יצאנו מש�, "תבואו יו� ראשו� לסגור את  ת:

 2אחרי זה הייתה שיחה ע� דורו� ש� אספנו את הכס+ וזהו, יו� ראשו� היינו 

 3  במשרד של עור* הדי�.

 4  אז הוא לא נת� את הכס+ במקו�,  ש:

 5  לא.  ת:

 6  אלא אחרי זה?  ש:

 7  אחרי זה, בערב.  ת:

 8  וזהו, או שנאמר עוד בשיחה הזאת בקיטש�?  ש:

 9  שנאמר משהו אחר.מעבר למה שמפורט בעדות לא זכור לי   ת:

 10  תראה, מה זה מה שמפורט בעדות? בהודעה?  ש:

 11  כ�.  ת:

 12  בחקירה?  ש:

 13  כ�.  ת:

 14כ�, ולמה את הדברי� שנאמרו בחקירה לא אמרת עכשיו, פה, כשאמרתי ל*   ש:

 15  בוא תתאר מה היה בשיחה הזו?

 16  מה זאת אומרת?  ת:

 17  אני אמרתי ל* בוא תתאר באופ� חופשי את תוכ� השיחה,  ש:

 18  נו?  ת:

 19  ואתה התייחסת למחיר ולעובדה שהא ודא, דברי� שלא קשורי�.  ש:

 20  מה עוד יש להתייחס? לא דיברנו על (מדברי� ביחד),  ת:

 21  לא יודעת, מה עוד היה?  ש:

 22  לא דיברנו על נתוני� טכניי� של האתר.  ת:

 23  נכו�, מה עוד?  ש:

 24אמרתי, דיברנו על מכירת האתר, אוקיי? היה ש� איזשהו משפט ששאלתי   ת:

 25  תה קונה בסכו� כזה?" מה עוד?"למה א

 26  מה הוא ענה?  ש:

 27  "אתה מבי� למה אני קונה את זה".  ת:

 28  מה עוד?  ש:

 29  קצת כאילו דברי� בירוקרטיי�, "ניפגש ביו� שני או יו� ראשו�",  ת:

 30  ראשו�, כ�.  ש:

 31  מה עוד? כל מה שכתוב פה, בקיצור.  ת:
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 1ירה אני שואלת אות* א� זה מקרי שהאמירה שג� לא אמרת אותו בחק  ש:

 2ראשית, אני מבקשת שלא תקרא כעת את ההודעה של*, אני שואלת אות* 

 3א� זה מקרי שהאמירה שג� חברתי הייתה צריכה לרענ� אות* שתאמר 

 4אותה, שכאילו יואל דוידי אמר ל* שהוא קונה את האתר עבור איתמר 

 5שמעוני, א� זה מקרי שלא אמרת אותה ג� בחקירה ראשית וג� עכשיו, 

 6  מ* באופ� חופשי לתאר,כשאני ביקשתי מ

 7  א� אנחנו מדברי� על פסיכולוגיה של האד�,  ת:

 8תקשיב, ת� לי לגמור את השאלה, אי אפשר אחרת. א� זה מקרי שלא אמרת   ש:

 9אותה ג� עכשיו, כשביקשת ממ* לתאר באופ� חופשי את מה שהיה 

 10  בפגישה? ואני מבקשת שלא תעיי� בהודעה.

 11  לא, לא, קחי את החקירה.  ת:

 12  תהפו* את זה אז זה יישאר, אני אסמו* עלי*, אל תפתח.  ש:

 13אי� מקרי או לא מקרי, אנחנו לא מתעסקי� בפסיכולוגיה של האד�,   ת:

 14  אוקיי?

 15  אני אתעסק במה שאני רוצה, אני שואלת א� זה מקרי או לא מקרי.  ש:

 16את מדברת אליי כאילו אני ילד ל"ל, אז אני אדבר אליי* בחזרה אותו דבר   ת:

 17  בסדר?עכשיו, 

 18  אני לא יודעת מה זה ל"ל,   ש:

 19  לקוי למידה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 20  אי� לי שו� כוונה לפגוע ב*.  עו"ד נגב:

 21כאילו אני ילד לקוי למידה, ואני אדבר אליי* כאילו את אישה לקוית   העד, מר רביב:

 22  למידה.

 23  לא, לא, לא,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 24  ככה.מעכשיו נתחיל לדבר   העד, מר רביב:

 25  מר רביב, מר רביב,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 26  היא כבר קרוב לחצי שעה מדברת אליי ככה והייתי רגוע איתה.  העד, מר רביב:

 27  כל מה, מר רביב, כל מה ששואלי� אות*,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 28אבל עכשיו בואי אני אסביר ל*, כל מה ששאלת� אותי מקוד� ועניתי נכו�   העד, מר רביב:

 29י השאלות של*. תחזרי עליה�, אי� בעיה, תביאי, אני ארענ�, אקריא ל* לגב

 30  מתו* העדות ובואי נדבר על זה עוד הפע�, בסדר?

 31  אני חוזרת על השאלה שלי.  עו"ד נגב:

 32  יופי.  העד, מר רביב:
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 1  מר רביב,  ש:

 2  כ�, בואי נשמע.  ת:

 3  אני שואלת א� זה מקרי,  ש:

 4  כ�.  ת:

 5שהאמירה שכאילו יואל דוידי אמר שהוא קונה את האתר עבור איתמר   ש:

 6שמעוני לא נאמרה על יד*, לא בחקירה ראשית עד שחברתי רעננה אות*, 

 7  ולא פה כשאני ביקשתי ממ* באופ� חופשי לתאר מה היה בפגישה.

 8אז אני אענה שוב שאי� זה מקרי שלא חזרתי על כ*, מהסיבה שלפני כשעה   ת:

 9  ת כל הנאמר בפגישה, אוקיי?קלה ציינתי א

 10  ולכ�?  ש:

 11  ולכ� לא רואה לנכו� לחזור על כ* שוב.  ת:

 12  דווקא על זה לא ראית לנכו�?  ש:

 13לא רואה לנכו� לחזור על כלו� שוב, לא אחרי הדברי� שאת שואלת, לא   ת:

 14  אחרי האדו� רובינשטיי� המכובד ששאל מה ששאל,

 15  מר רביב, אדוני יעצור.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16  זהו.  העד, מר רביב:

 17עכשיו, אני מבינה שאתה שאלת את יואל למה זה כדאי לו לשל� את הסכו�   עו"ד נגב:

 18  הזה. למה שאלת את השאלה הזאת?

 19אל+ שקלי� ואני ארוויח עליו  30,כי אמרתי לו שאני יכול לבנות לו אתר ב  העד, מר רביב:

 20  אל+. 20עוד 

 21  הבנתי, ואז?  ש:

 22  זו השאלה ששאלתי.  ת:

 23 400,נתי, אבל אתה באותה עת עומד למכור לו את האתר, לדברי*, בהב  ש:

 24  אל+, 

 25  נכו�.  ת:

 26  נכו�? אז שאלת כדי לחבל לעצמ* בעסקה?  ש:

 27  לא.  ת:

 28  אלא?  ש:

 29יואל דוידי, שאמרתי שאני לא מכיר אותו, אבל בנוס+ אני לא מכיר אחד   ת:

 30  באשקלו�, ואמרתי את זה ג� ברענו� לתובעת, שיגיד עליו מילה רעה.

 31  על מי?  ש:

 32  על אדו� יואל דוידי.  ת:
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 1  אמרת את זה לתובעת ברענו�?  ש:

 2  כ�.  ת:

 3  הבנתי.  ש:

 4  אמרת את זה?  עו"ד צביר�:

 5  אמרתי, אני לא מכיר אחד שיגיד על אדו� יואל דוידי מילה רעה,  העד, מר רביב:

 6  הבנתי.  עו"ד נגב:

 7  ו� יואל דוידי.ולכ� ג� המעמד הזה לא נעי� לי, שאני צרי* לדבר על אד  העד, מר רביב:

 8  הבנתי.  ש:

 9  המעמד עכשיו?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 10כ�. הבנאד� לא עשה לי שו� רע א+ פע�, לא דיברתי איתו מעול�, אוקיי?   העד, מר רביב:

 11וכבוד השופטת, אני מדבר רגיל, מעול� לא דיברתי איתו. כל מי שתשאלי 

 12  באשקלו�, ואני שאלתי, לא שמעתי מעול� מילה רעה.

 13  שאלת על יואל דוידי לקראת העדות של* פה?  נגב:עו"ד 

 14  לא.  העד, מר רביב:

 15  אז מתי שאלת על יואל דוידי באשקלו�?  ש:

 16  בכללי, לפני כ�.  ת:

 17  לפני מה?  ש:

 18  עוד כשהיה לי את האתר ביד.  ת:

 19  אני חוזרת,  ש:

 20  כ�.  ת:

 21לשאלה מדוע בסיטואציה הזו, בי� א� אתה חושב עליו טובות ובי� א� לא,   ש:

 22ל אותו למה הוא משל� ל*. תפסת פראייר, סליחה, בסדר? שמוכ� אתה שוא

 23  אל+, 400לשל� ל* 

 24  זה בדיוק ככה.  ת:

 25אז למה אתה ש� לו מראה מול הפרצו+ "אתה פראייר"? למה אתה אומר   ש:

 26  דבר הזה?

 27  זה בדיוק כמו שאת אומרת.  ת:

 28  כדי להגיד לו "אתה פראייר" ו"אל תשל�"?  ש:

 29לשי� לו מראה מול הפרצו+ ו"תראה מה אתה קונה, חתול בשק". מכירה   ת:

 30  את הסיפור?

 31  ומה הוא אמר ל*? "אני פראייר"?  ש:

 32  לא, "אתה מבי� למה אני קונה אותו" וזה הכול.  ת:
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 1  סליחה?  ש:

 2  "אתה מבי� למה אני קונה אותו" וזה הכול.  ת:

 3הוא אמר ל* וזה הכול. הא� זה מקרי ששוב, ג� עכשיו אתה לא אומר ש  ש:

 4  "אני קונה אותו עבור איתמר שמעוני"?

 5  אי� מקריות.  ת:

 6אי� מקריות, אני מסכימה אית*. עכשיו תראה, אתה אומר שיואל אמר   ש:

 7  אל+ שקל, נכו�? 150,ל 100בפגישה הזאת שהוא מוכ� לשל� בי� 

 8  נכו�.  ת:

 9  ?100ובסו+ סיכמת� על   ש:

 10  בסו+ סיכמנו,  ת:

 11  � הזה.אני לא מבינה את המשא ומת  ש:

 12והיתרה תושל�  100אל+ שקלי�, שהוא מצדו יביא  400בסו+ סיכמנו על   ת:

 13  על ידי איתמר בהמש*.

 14  ?100,ל 150,אז במהל* המשא ומת� הורדת� אותו מ  ש:

 15אל+ שקלי�, זה הסכו� שהוא  150, 100לא, הוא אמר, הוא זרק סכו� של   ת:

,� 16  שיל�, ואת היתרה היא תושל

 17  באותה פגישה?אבל מה סיכמת� איתו   ש:

 18  אל+ שקלי�. 100  ת:

 19אל+, אז אני שואלת, אי* זה יכול להיות, א� יושב מול* אד� ואומר  100  ש:

 20אל+ שקל, ואתה מכיר את הביטוי שטוב  150ל* שהוא מוכ� לשל� עכשיו 

 21  ציפור אחת ביד משתיי� על הע., נכו�?

 22  נכו�.  ת:

 23  .250ותקבל אחרי זה  150אז שישל� עכשיו   ש:

 24  � זוג* הולכי� לקנות רכב,כשאת וב  ת:

 25  אל תיכנס אליי ולב� זוגי בבקשה, אני שואלת מה תשובת* לשאלה.  ש:

 26  אז אני אומר,  ת:

 27  לא, בלי אבל דוגמאות אישיות, פשוט תענה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 28  בטח שלא אישיות בבקשה.  עו"ד נגב:

 29  אמרתי, בלי דוגמאות אישיות.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 30  אה, סליחה, לא שמעתי.  עו"ד נגב:

 31אז אני מתנצל א� פגעתי ב* ובב� זוג*, אבל כשהובטח לי סכו� כס+, מה   העד, מר רביב:

 32  זה משנה כמה אתה מקבל ממנו או ממנו?
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 1  חודשי�? זה ג� לא משנה? 3ומה זה משנה א� אתה מקבל עכשיו או בעוד   ש:

 2  עובדה.  ת:

 3  סליחה?  ש:

 4  אל+ שקל התפוררו כמו חול. 300  ת:

 5  כו�, אז אני שואלת, אתה איש עסקי�, נכו�?נ  ש:

 6  לא.  ת:

 7, סמנכ"ל בחברת 2013אמרת שהיית לפני כ� סמנכ"ל, עוד לפני הבחירות של   ש:

 8  הייטק.

 9  זה לא איש עסקי�.  ת:

 10  לא איש עסקי�.  ש:

 11  לא.  ת:

 12  בחברת ההייטק לא עמדת מול ספקי� וכולי?  ש:

 13  עומד מול משקיעי�, כ�.  ת:

 14משקיעי�, יפה, אז אני שואלת, א� משקיע אומר ל* "אני מוכ� לשי� עכשיו   ש:

 15חודשי�  3ואחרי זה, עוד  100אל+", אתה אומר לו "לא, תשי� עכשיו  150

 16  "? כ* אתה נוהג?50,תשל� לי את ה

 17  אני לא נהגתי ככה.  ת:

 18  אז אני שואלת, כי עולה שכ* אמרת ליואל דוידי.  ש:

 19אל+,  150שהיא שואלת אות* זה שא� יש לו נכונות לשי� ולתת עכשיו מה   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 20  אל+? 150אל+ ולא סוגר איתו לקבל  100למה אתה מסתפק מולו בקבלה של 

 21אני הבנתי את השאלה של הגברת ואני אומר ככה, יואל אמר במהל*   העד, מר רביב:

 �22, דקות, לא יודע כמה זמ 20השיחה, השיחה ארכה משהו כמו רבע שעה, 

 23דקות, לא זוכר כבר, ויואל אמר ש� "תשמעו, אני לא את� את כל  10

 � 24אל+ שקל, ואת היתרה ישלימו לכ� שמעוני  150, 100הסכו�, אני את� לכ

 25ופונטה". מפה לפרטי� הקטני�, לשאלת*, אני לא נכנס מהי מערכת 

 26  היחסי� ביניכ�, מי ישל� כמה,

 27  השאלה.זאת לא השאלה שלי. אמרת שהבנת את   עו"ד נגב:

 28אל+ שקלי� שנתנו לי ואי* אמרת? טוב ציפור אחת  100,אז לקחתי את ה  העד, מר רביב:

 29  ביד משתיי� על הע..

 30אני אגיד ל* כ*, נכו�, אז אני אגיד ל* כ*. לטעמי לא ענית לשאלה, אני   ש:

 31מאפשרת ל* להשיב לשאלה כי אתה אומר שהבנת אותה. א� לא הבנת אני 

 32  ני לא חושבת שאתה לקוי למידה.אסביר, חלילה אל תיעלב, א
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 1  הבנתי אותה.  ת:

 2  הבנת אותה וזו תשובת*?  ש:

 3  כ�.  ת:

 4  אז אני אומרת ל* שלא השבת לשאלה. אתה ממשי* בכל זאת?  ש:

 5  זו התשובה שלי.  ת:

 6  הבנתי.   ש:

 7, מי 50, מי מביא 100,מה את רוצה, שאני אכנס לה� לכיס? מי מביא את ה  ת:

 8  ?300מביא 

 9  ונטה אתה לא דיברת, נכו�?עכשיו תראה, ע� פ  ש:

 10  נכו�, לא דיברתי.  ת:

 11  וג� לא ע� איתמר או מישהו אחר מטעמו, נכו�?  ש:

 12  ג� לא ע� יואל.  ת:

 13  סליחה?  ש:

 14  ג� לא ע� יואל.  ת:

 15  כ�, אבל זאת לא השאלה שלי, אני מבקשת שתענה.  ש:

 16  אוקיי.  ת:

 17  אתה מאשר שג� לא ע� איתמר שמעוני?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 18  ג� לא.  רביב:העד, מר 

 19  ג� לא ע� מישהו מטעמו?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 20  נכו�.  העד, מר רביב:

 21  מישהו אחר מטעמו?  עו"ד נגב:

 22  לא דיברתי.  העד, מר רביב:

 23ג� לא. עכשיו תראה, אתה בפגישה אצל עור* די� ב� יעקב, אתה זוכר   ש:

 24  שהייתה ג� סיגל דואניס?

 25  ר לי, היא הייתה או בפגישה הזו או ג� יו� למחרת.עד כמה שזכו  ת:

 26וג� יו� למחרת, אני אומרת ל* שהיו שתי פגישות, ואתה בפגישה הזאת,   ש:

 27איפה הרענו� רק? תודה. אתה בפגישה הזאת העברת לסיגל דואניס את כל 

 28  המידע הדרוש לה לניהול האתר, סיסמאות ופרטי� טכניי�? זה נכו�?

 29  לו זמ� לעבור. כ�, חו. ממה שלוקח  ת:

 30מלבד רישו� הבעלות על הדומיי�, שלגביו הגשת בקשה להעביר את הבעלות   ש:

 31  על ש� דוידי.

 32  נכו�, וזה הלי* שלוקח חודש אוטומטית.  ת:
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 1  להעביר את הדומיי�? ההלי* הזה לוקח חודש?  ש:

 2  אז זה לקח חודש, כ�.  ת:

 3טי� טכניי�, הבנתי, אבל כל המידע שדרוש לה לניהול האתר, סיסמאות ופר  ש:

 4  זה מסרת לה?

 5  הכול היה לה.  ת:

 6אל+ שקל  100הבנתי. בשלב הזה אתה קיבלת בעצ�, אתה ונקשרי קיבלת�   ש:

 7  , נכו�?400,מתו* ה

 8  כ�.  ת:

 9  רבע?  ש:

 10  כ�.  ת:

 11אני אגיד ל* כ*. כשקוני� דירה, למשל, לא מוסרי� את המפתח ולא   ש:

.� 12  מעבירי� את הרישו� עד שלא מקבלי� את כל הסכו

 13  נכו�.  ת:

 14  פה נהגת אחרת.  ש:

 15  פה נהגתי אחרת.  ת:

 16  כ�, למה?  ש:

 17אי* אמרו לי חברי�? יצאת פראייר, קוד� לוקחי� את השחור ואחר כ* את   ת:

 18  דקות, 5החשבוניות. אני לא איש עסקי�, כמו שאמרתי ל* לפני 

 19  כ�.  ש:

 20  מה שנתנו לי לקחתי.  ת:

 21ששחור ולא שחור, אני  זה אני מבינה, אבל תראה, אני שואלת לא על מה  ש:

 22  שואלת על המועד שאתה מקבל את הכס+.

 23  כ�.  ת:

 24בדר* כלל, אתה העברת את כל מה שיש ל* להעביר בפגישה הזאת אצל   ש:

 25  עור* הדי�, נכו�?

 26  כ�.  ת:

 27  קיבלת רק רבע מסכו� התמורה שאתה טוע� שסוכ�, אבל אתה נתת הכול.  ש:

 28  נכו�.  ת:

 29  נכו�? למה?  ש:

 30אבל כשאני סוגר משהו אני מעביר את הכול. אני אדאג את לא מכירה אותי,   ת:

 31  אחרי זה לכס+ שיגיע אבל. במקרה הזה לא הגיע.
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 1כ�, וא� היה לקוח של* אומר ל* "אני", עזוב. אני מבינה שאתה מכרת את   ש:

 TPA?  2החברה של* 

 3  את זכי רכיב את מכירה?  ת:

 4  לא יודעת מי זה.  ש:

 5  אחד מאנשי העסקי� הגדולי� בישראל.  ת:

 6  כ�.  ש:

 7שלשו� העברתי לו פרויקט מאוד גדול ועדיי� לא קיבלתי כס+ אבל   ת:

 8  הפרויקט אצלו, הוא בפגישות כרגע בקנדה,

 9  אני לא שואלת על עבודה, אני שואלת,  ש:

 10  את הכס+ לא קיבלתי.  ת:

 11  אני לא שואלת על עבודה, אני שואלת על נכס.  ש:

 12  לו משהו, זה נכס, זה לא עבודה, זה אני באופ� פרטי, זה נכס, בניתי   ת:

 13  כ�.  ש:

 14הוא קיבל אותו, הוא כרגע משתמש בו בגיוס כספי� בקנדה, בטורונטו,   ת:

 15  היו� בבוקר הוא התחיל,

 16  כ�.  ש:

 17  ואני עדיי� בלי כס+ בכיס.  ת:

 18  יש ל* חוזה איתו?  ש:

 19  ע� אדו� זכי רכיב כ�.  ת:

 20  כ�, והסכו� כולו מופיע בחוזה, כ�?  ש:

 21  הסכו� כולו מופיע בחוזה.  ת:

 22  , החברה של*, נכו�? למי מכרת?TPA,מסכימה. עכשיו, כשמכרת את ה  ש:

 23  רואה החשבו� שלי מכר אותה לחברה שהפכה אותה לחברת בנייה.  ת:

 24  הבנתי.  ש:

 25  שלד.  ת:

 26  ג� ש� אמרו ל* שאולי יו� אחר מישהו אחר אולי ישל� ל*?  ש:

 27  להגיד ל* את האמת?  ת:

 28  כ�.  ש:

 29  אחר כ*, למה? לא יודע, ש� קיבלתי את הכס+ רק חודש   ת:

 30  אתה מקשיב לשאלה שלי?  ש:

 31  סמכתי עליו.  ת:

 32  אתה מקשיב לשאלה שלי?  ש:
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 1  שמה?  ת:

 2  א� ג� ש� אמרו ל* שאולי יו� אחד מישהו אחר ישל� ל*.  ש:

 3  לא, את זה לא אמרו לי ש�.  ת:

 4  טוב.  ש:

 5  מר רביב,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 6  סליחה.  העד, מר רביב:

 7לא שמעתי, אז אולי טוב שכ*. את הפגישה ע� יואל דוידי אני אפילו   עו"ד נגב:

 8  בקיטש� אתה הקלטת?

 9  לא.  העד, מר רביב:

 10  למה?  ש:

 11  למה שאני אקליט אותה?  ת:

 12  מסכמי� עסקה.  ש:

 13בתעודת הזהות שלי כתוב רועי רביב, עד כמה שזכור לי מאתמול, ולא   ת:

 14  איתמר שמעוני. אני לא מקליט את הנשימות שלי בלילה.

 15  וצה לתעד את הפגישה, מסוכ� משהו,אתה ר  ש:

 16  תיארתי ל* אותה, להקליט? לא.  ת:

 17  לא הקלטת?  ש:

 18  אני סומ* על אנשי�.  ת:

 19  אל+ יועברו בשחור? 300,כ�. מי אמר ל* שה  ש:

 20  אמרו לי "לש� השלמת הכס+".  ת:

 21  מי אמר ל*?  ש:

 22  יואל.  ת:

 23  אל+ יועברו בשחור? 300,שה  ש:

 24  איתמר שמעוני ומשה פונטה".לא, ש"יתרת הכס+ תועבר ל* על ידי   ת:

 25  אז למה אתה אומר שזה היה אמור להיות בשחור?  ש:

 26  אל+ שקלי�. 100מבחינתי זה היה במזומ�. בחוזה רשו�   ת:

 27  כ�.  ש:

 28  הבנת?  ת:

 29  כ�.  ש:

 30  שאר הכס+, יתרת הכס+ לא רשומה בחוזה.  ת:

 31  נכו�.  ש:

 32  לא רשומה בשו� מקו�.  ת:
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 1  לפני החוזה. נכו�, ואתה אומר שקיבלת את המזומ� עוד  ש:

 2  נכו�.  ת:

 3  נו? אז כבר אתה שקט בזמ� שאתה חות� על החוזה.  ש:

 4  זוכרת את שאלת*?  ת:

 5  סליחה?  ש:

 6  מר רביב,   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 7  הפרוטוקול משק+ את הטו�?  עו"ד נגב:

 8  לא, אדוני לא ידבר ככה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 9  מי משל� לפני שהוא מקבל?   העד, מר רביב:

 10  מר רביב, אתה לא בתוכנית חינוכית כרגע וזה לא מתפקיד*,  ' מרגולי� יחידי:כב' הש

 11  אז היא יכולה לדבר אליי כאילו אני ל"ל?  העד, מר רביב:

 12  אני לא חושבת שהיא מדברת אלי* כאילו אתה לקוי למידה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 13  גברתי, זה טו� לגלגני, זה לא תוכנית חינוכית.  עו"ד נגב:

 14  מה אמרת?  מר רביב:העד, 

 15אני אמרתי שהטו� הוא לגלגני ואני דיברתי לבית המשפט, לא אלי*. עכשיו   ש:

 16  אני אשאל אות* שוב,

 17  כ�.  ת:

 18אל+  300,מניי� אתה מסיק, מישהו אמר ל*, נגיד כ*, מישהו אמר ל* שה  ש:

 19  יועברו במזומ�?

 20  "יתרת הכס+ תועבר",  ת:

 21  אני שואלת א� מישהו אמר ל*,  ש:

 22  שאלו אות* על האמצעי.  גולי� יחידי:כב' הש' מר

 23  שה� יועברו במזומ� ובשחור.  עו"ד נגב:

 24  לא, לא,   העד, מר רביב:

 25  לא.  ש:

 26  לא נרשמו בחוזה ובעקבות כ*, כ* הסקתי.  ת:

 27  הבנתי.  ש:

 28  זה הכול.  ת:

 29  אתה ציפית שה� יירשמו בחוזה?  ש:

 30  לא.  ת:

 31  לא. אתה קיבלת את החוזה לפני הפגישה?  ש:

 32  בפגישה.  ת:
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 1  ישה?בפג  ש:

 2  כ�.  ת:

 3אני אומרת ל* שעור* די� יפתח ב� יעקב שלח ל* את טיוטת החוזה לפני   ש:

 4  הפגישה.

 5  אז יכול להיות.  ת:

 6  יכול להיות?  ש:

 7  יכול להיות, אני לא זוכר.  ת:

 8  לא זוכר, ואתה הערת איזשה� הערות לטיוטת החוזה?  ש:

 9  יכול להיות.  ת:

 10  סליחה?  ש:

 11  יכול להיות.  ת:

 12  כ�, לא, אולי?  ש:

 13  שני�, לא זוכר. 3לא זוכר, את מדברת איתי על משהו שהיה לפני   ת:

 14  שני�. 3יש דברי� שאתה טוע� שאתה זוכר היטב מלפני   ש:

 15ג� הדברי� האלה רשומי� בחקירה, פה אי� ל* משהו, תראי לי אימייל,   ת:

 16  תרענני את זיכרוני, אני אגיד ל* מה היה.

 17  זה,אני אומרת ל* שלא היו ל* הערות לטיוטת החו  ש:

 18  אז יכול להיות.  ת:

 19  אבל היא נשלחה אלי* לפני.  ש:

 20  אז יכול להיות,  ת:

 21  יכול להיות.  ש:

 22  שהיו לי הערות. אמרתי ל*, יש אמת אחת.  ת:

 23אל+  300,באיזה אופ�, באיזו דר* אתה נקטת כדי להבטיח את קבלת ה  ש:

 24  מפונטה?

 25  בשו� דר*.  ת:

 26  בשו� דר*, ודורו�?  ש:

 27  *.עד כמה שאני יודע, בשו� דר  ת:

 28  אל+ הזה, נכו�? 300,ג� הוא היה צרי* לקבל חלק מה  ש:

 29  נכו�.  ת:

 30  בשו� דר*?  ש:

 31  מה?  ת:

 32  בשו� דר* הוא לא נקט?  ש:
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 1  עד כמה שלי ידוע, הוא לא נקט בשו� דר*.  ת:

 2תראה, תביעת הדיבה שאיתמר שמעוני הגיש נגד* הייתה תלויה ועומדת   ש:

 3  בעת שסיכמת על המכירה, נכו�?

 4  יו�.תלויה ועומדת ה  ת:

 5נכו�, אבל אני אומרת, בעת שסיכמת על המכירה היא כבר הייתה תלויה   ש:

 6  ועומדת.

 7  תלויה ועומדת בער* חודש אחרי שהקמתי את האתר.  ת:

 8, שאתה נושא בכל 6טוב. עכשיו, אתה ער לזה שבחוזה ישנו סעי+, סעי+   ש:

 9שקשורה להפעלה שלו לפני  10תביעה או טענה של צד ג' כלפי אשקלו� 

 10  המכירה?

 11  אוקיי.  ת:

 12  אני שואלת א� אתה ער לזה.  ש:

 13  יכול להיות שיש פה סעי+,  ת:

 14  אז אולי אני אשי� בפני*, קר�, יש ל* עותק? סליחה.  ש:

 15  כ�, מה, של החוזה? כ�. רגע.  עו"ד צביר�:

 16  בבקשה. 6תראה סעי+   עו"ד נגב:

 17  איזה סעי+?  העד, מר רביב:

 18  .6  ש:

 19  .6  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 20  כ�.  רביב: העד, מר

 21  נכו�?  עו"ד נגב:

 22  כ�.  העד, מר רביב:

 23  זה מה שזה מבטא הסעי+ הזה?  ש:

 24  שמה?  ת:

 25שאתה תישא באחריות לכל חוב, תביעה או דרישה של צד ג' כלפי אשקלו�   ש:

10 .� 26  שקשור בהפעלתו לפני ההסכ

 27  עד יו� המכירה,  ת:

 28  נכו�.  ש:

 29  מלבד,  ת:

 30  והתביעה הוגשה לפני המכירה, נכו�?  ש:

 31  התביעה הוגשה לפני המכירה.  ת:
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 1 500יפה. עכשיו, רק כדי להבהיר, כי הוגש פה כתב התביעה, הוא היה על ס*   ש:

 2  אל+ שקל כלפי*, נכו�?

 3  נכו�.  ת:

 4  אל+ שקל. 500והייתה בנוס+ תביעה נוספת נגד דורו� נקשרי, ג� היא על ס*   ש:

 5  אוקיי.  ת:

 6  כ�, לא, אולי?  ש:

 7  תזמיני אותו, תשאלי אותו. יכול להיות, אני דורו� נקשרי?  ת:

 8את� שותפי� לפני זה, אתה לא יודע על תביעת דיבה שהוגשה נגד דורו�   ש:

 9  נקשרי?

 10  אני יודע שיש נגדו תביעת דיבה, לא יודע מה הסכו� של התביעה ש�.  ת:

 11  לא יודע מה הסכו�.  ש:

 12  לא.  ת:

 13  יודע תביעת דיבה בלי פרטי�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14  לי פרטי�,ב  העד, מר רביב:

 15  הלאה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16  לא יודע כמה הסכו� שלה.  העד, מר רביב:

 17תראה, אני אומרת ל* שבעת המכירה תלויות ועומדות תביעות בס* מיליו�   עו"ד נגב:

 18  שקל בס* הכול נגד* ונגד נקשרי, 

 19  אוקיי.  העד, מר רביב:

 20מעוני בעת ואתה אומר שאתה מסכ� כא� עסקה ע� מי מטעמו של איתמר ש  ש:

 21  שהוא תובע אות* על מיליו� שקל.

 22  אוקיי.  ת:

 23  אל+ שקל. 300חודשי�  3ואתה אמור לקבל ממנו בעוד   ש:

 24  נכו�.  ת:

 25  נכו�?  ש:

 26  נכו�.  ת:

 27  ואתה הסכמת לזה בלי לדרוש שהוא יחזור בו מתביעת הדיבה נגד*?  ש:

 28  נכו�.  ת:

 29  כי זה לא קשור אחד לשני?  ש:

 30  א' לא קשור,  ת:

 31  אל+ ויישאר המיליו�. 300ישל� לא קשור, שהוא   ש:
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 1ב' אני מאמי� שאני אנצח בתביעת הדיבה והוא ג� ישל� את כל ההוצאות   ת:

 2  שהיו.

 3הבנתי, ולא חשבת שזה דבר שאתה צרי* להסדיר, תקשיב רק לשאלה עד   ש:

 4הסו+, שאתה צרי* להסדיר במהל* הסכ� שאיתמר שמעוני או מי מטעמו 

 5צרי* להסדיר? אתה תגדיל את החוב הוא צד לו, לא חשבת שזה דבר שאתה 

 6  אל+, וג� הוא יתבע אות* על מיליו�? 300שלו אלי*, הוא יהיה חייב ל* 

 7  לא עניי� אותי,  ת:

 8  לא עניי� אות*.  ש:

 9תביעת הדיבה מתנהלת במסלול נפרד והעניי� של האתר התנהל במסלול   ת:

 10  אחר, אתה יכול לתבוע אותי.

 11  במסלול אחר.  ש:

 12הוא תבע אותי חודש אחרי שהקמתי את האתר, ועד היו� התביעה עומדת,   ת:

 13  תלויה ועומדת בבית המשפט.

 14  כ�.  ש:

 15  והיא לא כל כ* מעניינת.  ת:

 16  לא מעניינת.  ש:

 17  אז לא ראיתי אותה ג� בהקשר הזה מעניינת.  ת:

 18סיגל דואניס אמרה שבפגישה נכח ג� גרפיקאי מטע� האתר, אתה זוכר   ש:

 19  דבר כזה?

 20  שזכור לי.לא   ת:

 21  סליחה?  ש:

 22  ?10מטע� האתר אשקלו�   ת:

 23  מטעמה,  ש:

 24  אה,  ת:

 25  שהיא הביאה איתה.  ש:

 26  לא זכור לי.  ת:

 27  לא זוכר? יכול להיות?  ש:

 28  יכול להיות.  ת:

 29  אוקיי. בתור מה, להבנת*, סיגל נכחה בפגישה?  ש:

 30  מה?  ת:

 31  מה היה תפקידה של סיגל בפגישה, להבנת*?  ש:

 32  שלה. לקבל את כל החומרי� לידיי�  ת:
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 1  את כל החומרי�?  ש:

 2  לידיי� שלה.  ת:

 3לידיי� שלה. כשאתה אומר החומרי� זה שוב, הסיסמאות, כל הפרטי�   ש:

?� 4  הטכניי

 5  כ�, כ�.  ת:

 6  נכו�? הנושא של האחסו� של האתר,  ש:

 7  זו הייתה הבנתי, כ�.  ת:

 8  זאת ההבנה של*. את זה אי* הבנת, ממנה?  ש:

 9  כ�, העברנו אליה הכול.  ת:

 10  העברת את זה אליה?נכו�. למה   ש:

 11  כי,  ת:

 12  מה הקשר בינה לבי� יואל דוידי, להבנת*?  ש:

 13  לאחר מכ� ידעתי שהיא ניהלה ש� את העיתו� או משהו בסגנו� הזה.  ת:

 14  הבנת שהיא מייצגת אותו בפגישה הזאת?  ש:

 15  היא מייצגת אותו במכירה, כ�.  ת:

 16  כ�.  ש:

 17  אבל מבחינה טכנית בלבד, כ�?  ת:

 18  בצדדי� הטכניי�?  ש:

 19  כ�.  ת:

 20כ�, ואתה נתת את הסיסמאות וכולי, אמרת ברענו�, הקראתי ל*, "כל   ש:

 21  המידע הדרוש לה לניהול האתר", נכו�?

 22  נכו�.  ת:

 23אתה זוכר א�, לא, אמרת שאתה לא זוכר על הגרפיקאי. עכשיו תראה, אתה   ש:

 24אמרת בהודעה שיואל אמר ל* שלו אי� צור* באתר, נכו�? שהוא כ* אמר ל* 

 25  .בפגישה בקיטש�

 26  תראי לי את ההודעה? אני אגיד ל*.  ת:

 27  אתה לא זוכר את האמירה הזאת?  ש:

 28  שמה?  ת:

 29  שיואל אמר ל* שלו אי� צור* באתר? חכי שנייה לפני שאת נותנת.  ש:

 30 3תראי לי את ההודעה, יכול להיות שזה רשו� בהודעה. היו� אני לא זוכר   ת:

 31  שני� אחורה.
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 1גה, אני מבינה שג� זה לא מקרי, היו� אתה לא זוכר את זה, שוב אני מצי  ש:

 2  נכו�?

 3  מה?  ת:

 4  כי אי� שו� דבר מקרי, ששוב, דווקא את האמירות שקושרות בי� יואל,  ש:

 5שני� אחורה, אני לא אזכור, מה, אני לא זוכר מה  3את מחזירה אותי   ת:

 6  אכלתי אתמול.

 7  אני אשאל שוב את השאלה, רק אגיד א� זה מקרי, עוד רגע אני את�,  ש:

 8  אני לא יכולה (מדברי� ביחד), זה לא עובד ככה.  צביר�:עו"ד 

 9שדווקא את האמירות שקושרות בי� יואל לבי� איתמר שמעוני אתה היו�   עו"ד נגב:

 10  לא זוכר.

 11  אני זוכר. כל מה שרשו�,  העד, מר רביב:

 12  בהודעה אתה זוכר.  ש:

 13  בהודעה, אני יכול לרענ� את זיכרוני ולהגיד ל*, יש דברי�,  ת:

 14  , עכשיו אפשר, בבקשה,אז אני  ש:

 15  שני�, ולא, אני לא זוכר אות�. 3שהיו לפני   ת:

 16  תגידי לו רק את השורה.  עו"ד צביר�:

 17  אני מפנה אות*, רק דקה, אני מיד אומר ל* איפה זה,  עו"ד נגב:

 18  לשורה מספר,  העד, מר רביב:

 19. אתה אמרת שאיתמר, שיואל, 81, 80שורות, בוא תראה קוד� כל שורה   ש:

 20  ס� את העסקי� שלו, לא זקוק לאתר. נכו�?בשביל לפר

 21שאלו אותי פה הא� יואל ציי� בפניי שהוא רוכש את האתר כדי לקד� את   ת:

,� 22  העסקי

 23  כ�, כ�.  ש:

 24  ועניתי שממש לא כהנחה,   ת:

 25  נכו�.  ש:

 26  הוא לא ציי� בפניי, רשמתי ממש לא.  ת:

 27  ,44עכשיו תראה שורה   ש:

 28  הא� יואל ציי�? לא, הוא לא ציי�.  ת:

 29  ,44כו�, ושורה נ  ש:

 30  כ�.  ת:

 31הוא אמר לכ� "הוא אמר לנו 'ברור לכ� למה אני קונה את האתר, לי אי�   ש:

 32  צור* באתר'".
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 1  אוקיי.  ת:

 2  אז הוא אמר או לא אמר?  ש:

 3  אמר.  ת:

 4  אמר, ואתה ג�,  ש:

 5  א קוד�.10היה עוד משפט שהוקרא בסעי+   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 6  נכו�, נכו�, נכו�, בסדר.  עו"ד נגב:

 7  בסדר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8  א, גברתי.10,לא ב  עו"ד צביר�:

 9שאת ביקשת לימי� להגיד אותו, משפט שבהסכמת� את הקראת מתו*   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 10  א.10ההודעה, בהחלט לצור* 

 11  אוקיי.  עו"ד צביר�:

 12  לא משהו שהוא זכר באותו זמ�. כ�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 13ני לא עוסקת במשפט הנוס+ כרגע, אני רוצה לעסוק בשאלה, אבל אני, א  עו"ד נגב:

 14יואל אמר שהוא לא צרי* את האתר, וג� אמרת שאתה חושב שהוא לא 

 15  צרי* אותו בשביל לפרס� את העסקי� שלו.

 16  הוא לא אמר לי א� הוא צרי* או לא, אמרתי פה, אישרתי פה.  העד, מר רביב:

 17  ", הוא אמר או לא אמר?אתה אומר שהוא אמר ל* "לי אי� צור* באתר  ש:

 18בהתחלה שאלת אותי הא� הוא ציי� שהוא רוכש כדי לקד� את העסקי�   ת:

 19  שיש לו, רשמתי ל* שהוא לא אמר לי דבר כזה.

 20  נכו�.  ש:

 21  וכתוב פה שהוא לא אמר לי דבר כזה.  ת:

 22  לא אמר ל*, יפה.  ש:

 23  הא�,  ת:

 24  , אני שואלת אות*,44אחרי כ�, שורה   ש:

 25  כ�.  ת:

 26  אתה טוע� שהוא אמר ל* שלו אי� צור* באתר. אמר או לא אמר?  ש:

 27  נכו�, אמר.  ת:

 28  אמר, אז אני שואלת עכשיו, א� הוא אמר ל* שאי� לו צור* באתר,  ש:

 29  כ�.  ת:

 30אז לש� מה אתה מוסר לגברת סיגל דואניס את הסיסמאות וכל מה שדרוש   ש:

 31  לצור* הפעלת האתר?
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 1צה שאני אגיד לה? תשאירי את הבנאד� רכש ממני את האתר, מה את רו  ת:

 2הסיסמאות אצלי? קיבלתי כס+, לפחות מחצית ומחצית בשני צ'קי�, אז 

 3  אני אגיד לה עכשיו לא, הסיסמאות אצלי?

 4  מחצית ממה?  ש:

 5  מהכס+, ביו� חמישי.  ת:

 6  מחצית מרבע, לטענת*.  ש:

 7  אל+. 100,נכו�, מה  ת:

 8  כ�, כ�.  ש:

 9  ביו� חמישי.  ת:

 10  כ�.  ש:

 11  מחצית ביו� ראשו�,קיבלתי עוד   ת:

 12  נכו�.  ש:

 13ממה שקיבלתי, מה אני אגיד לה? לא מעביר ל* את הסיסמאות? האתר   ת:

 14  נשאר אצלי?

 15  אחוז, ואחרי כ� ג� שלחת עוד מייל, נכו�? שאתה מוכ� לעזור. 100  ש:

 16  יכול להיות. עד כמה שזכור לי, אני חושב שכ�.  ת:

 17  כ�.  ש:

 18  שאלתי, א� יש איזו בעיה טכנית, אני פה.  ת:

 19אבל תראה, וג� נפגשת ע� סיגל פעמיי� ככל הנראה, נכו�? ג� בפגישה אצל   ש:

 20  עור* הדי�,

 21  פע� אחת ביו� ראשו� בפגישה הזו,  ת:

 22  ולמחרת כנראה.  ש:

 23  ויו� למחרת.  ת:

 24  יו� לפני שנסעת.  ש:

 25  נכו�.  ת:

 26  למה צרי* שתי פגישות?  ש:

 27ניי�, אחת, א� אני לא טועה, הייתה להעביר לה את כל הנתוני� הטכ  ת:

 28  והשנייה הייתה מדיות, פייסבוקי�, א� אני לא טועה.

 29  אוקיי.  ש:

 30  היה צרי* שתי פגישות, בקיצור.  ת:

 31הבנתי. עכשיו, א� זה ברור ל* וברור ג� ליואל דוידי שזה הכול הצגה אחת   ש:

 32גדולה, הוא קונה את האתר בשביל להשתיק אותו, בשביל איתמר שמעוני, 
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 1י* את כל ההצגה הזאת? למי אתה עושה פה הוא לא צרי* אותו, אז למה צר

 2  הצגה?

 3  איזו הצגה?  ת:

 4  בפגישות ע� סיגל, בלתת את המדיות ולהעביר את הדומיי�,  ש:

 5הוא אמר באיזושהי נקודת זמ� השתקה? אני לא שמעתי אותו בשו� מצב,   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 6  לא, גברתי אומרת ומכניסה הנחה.

 7  מבי�. העד אמר שזה מה שהוא  עו"ד נגב:

 8  לא, העד אמר שהוא,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 9  לא.  עו"ד נגב:

 10  אני,   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 11  אוקיי.  עו"ד נגב:

 12  אתה הבנת שהאתר נקנה כדי להיות מושתק?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 13  אני לא אמרתי דבר כזה, היא מכניסה לי מילי� לפה,  העד, מר רביב:

 14  לא אמרת דבר כזה.  עו"ד נגב:

 15היא רוצה להגיד מה שהיא רוצה, אי� לי בעיה, אני אומר את האמת, יש   העד, מר רביב:

 16  אמת אחת, עוד הפע� אני אגיד ל*, את האמת שלי אני זוכר ויודע.

 17אז אני שואלת עוד פע�, אני אשאל, אני מודה לבית המשפט על הדיוק   ש:

 18ר שהוא בעניי� הזה, אני הבנתי, מזיכרוני, בחקירה הראשית העד כ* אמ

 19הבי�, אבל א� אתה מבי� שהוא לא צרי* את האתר, הוא קנה אותו בשביל 

 20  איתמר שמעוני, נכו�?

 21  נו?  ת:

 22אז למה צרי* לעשות את כל ההצגה הזאת? להיפגש ע� סיגל פעמיי�,   ש:

 23  למסור לה את הנתוני�, לשלוח אימייל, מבחינת*?

 24  אני אסביר ל*.  ת:

 25  בבקשה.  ש:

 26אתר, בסדר? ולצור* הצגה בלבד, הוא לא א� ב� אד� קנה ממני את ה  ת:

 27שיש באתר ואת כל המדיה שיש  data,ישאיר לי את הסיסמאות ואת כל ה

 28באתר, שג� אחרי שהוא רכש אותו אני אמשי* לעשות בו כבשלי. הוא 

 29מעביר את הדברי�, א'. ב', אני, כבעל מקצוע, כשאני מוכר למישהו משהו 

 30  את הכול.בסגנו� הזה, הניו מדיה, אני נות� לו 

 31  הבנתי.  ש:
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 1שאחר כ* לא יקרה משהו שמישהו יבוא אליי בטענות למה כתבת, למה   ת:

 2  אמרת, למה העלית.

 3  אז אתה התייחסת לפגישות האלה כאל הצגה בעצ�?  ש:

 4  את שמעת אותי אומר את זה?  ת:

 5  לפני רגע אמרת. לא אמרת את זה?  ש:

 6מוצר, ואני מעביר  אני אמרתי ל* שזו הצגה? אמרתי ל* שב� אד� קנה ממני  ת:

 7  לו את כל המוצר.

 8  אחוז, אז מבחינת*, 100  ש:

 9כשאני קונה רכב ממ*, לצור* הצגה, את לא מעבירה לי רק את הגלגלי�   ת:

.� 10  ומשאירה אצל* את הבעלי

 11אחוז, אז מבחינת* מסרת את זה לסיגל כדי שהיא תוכל לעשות בזה  100  ש:

 12  שימוש?

 13  מסרתי את הכול, זה הכול.  ת:

 14  היא יכולה לעשות ע� זה מה שה� מוצאי� לנכו�?  רגולי� יחידי:כב' הש' מ

 15מה שהיא רוצה, כבר אי� לי גישה לש�. מאותו יו� לא הייתה לי גישה   העד, מר רביב:

 16  לאתר.

 17  למעט הנושא של הדומיי�, אמרנו, שזה לקח קצת זמ�.  עו"ד נגב:

 18אוטומטית, אפילו לא הדומיי� לקח לו בער* שבועיי�, שלושה, חודש. עבר   העד, מר רביב:

 19  דרכי.

 20העברת הדומיי� מעכבת במשהו הפעלה של האתר, א� רוצי� להפעיל אותו?   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 21  לא.

 22  אתה זוכר על האימייל הזה, שלחת אותו מהפיליפיני�?  עו"ד נגב:

 23  איזה אימייל?  העד, מר רביב:

 24  האימייל שאמרת "עזרה בדברי� טכניי�".  ש:

 25  לא זוכר.  ת:

 26  זוכר. לא  ש:

 27  אני ג� לא זוכר א� זה היה אימייל או הודעה ליפתח.  ת:

 28  הבנתי. אתה זוכר למה שלחת אימייל או הודעה ליפתח לעזור?  ש:

 29אמרתי, א� ה� לא יסתדרו ע� האתר אני את� לה� את כל מה שה�   ת:

.� 30  צריכי

 31  הבנתי. ל* יש הבנה טכנית?  ש:

 32  כ�.   ת:
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 1אחרי*. אתה ידעת שהוא הל* בחקירה אתה נחקרת ודורו� נקשרי נחקר   ש:

 2  למשטרה להיחקר?

 3  לא שזכור לי.  ת:

 4לא שזכור ל*. אתה לא זומנת לחקירה נוספת בעקבות החקירה של דורו�   ש:

 5  נקשרי?

 6  לא.  ת:

 7  ג� לא הזמינו אות* לעימות מולו או משהו מהסוג הזה?  ש:

 8  מול א+ אחד.  ת:

 9של דורו� נקשרי. הקריא ל* פה קוד� עור* די� רובינשטיי� קטעי� מהעדות   ש:

 10  זה היה מפתיע מבחינת*?

 11  אמרתי ל*, תקראי לדורו�, הוא יגיד ל*.  ת:

 12  לא שמעת את השאלה שלי.  ש:

 13  אבל הדברי� שנאמרו, הגרסה של דורו�, היא מפתיעה אות*?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14 כבוד השופטת, זו הגרסה של דורו�, זו הגרסה שלי. א� דורו� בחר להגיד  העד, מר רביב:

 15  את מה שהוא אמר, שיעמוד פה.

 16  וזה מפתיע אות* שדורו� אומר את הדברי� שהקריאו ל*?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 17כלו� כבר לא מפתיע אותי, אני יודע מה הייתה האמת ואני אומר את   העד, מר רביב:

 18  האמת, נקודה. מה שאומרי� אחרי�, שיגידו.

 19נוספת, הא� לפני שאתה באת לכא� לאול� אתה ידעת  אני אשאל פע� אחת  עו"ד נגב:

 20  שדורו� נקשרי מתאר את הדברי� אחרת לחלוטי� ממ*, ושולל את גרסת*?

 21אני ידעתי לפני שבאתי לפה, לאול�, שדורו� אמר דברי� שה� קצת שוני�   העד, מר רביב:

,� 22  משלי. לא ידעתי מה תוכ� הדברי� שהוא אמר, לא מעניי� אותי. שוב פע

 23  יפה ידעת את זה?מא  ש:

 24  יש רק אמת אחת.  ת:

 25  מאיפה ידעת את זה?  ש:

 26  מה שמדברי�, בתי קפה, אנשי�.  ת:

 27  ספציפית?  ש:

 28ספציפית, בתי קפה, אנשי�. מדברי� על המשפט הרי, זה איפשהו כ� שיחת   ת:

 29  יו� בעיר.

 30  מתי נודע ל* מה דורו� אמר בחקירה?  ש:

 31היו�, אבל ידעתי שהוא אני לא ידעתי מה הוא אמר בחקירה, אני ידעתי   ת:

 32  אמר דברי� שוני� משלי, כ�.
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 1  באיזה עניי�? אתה ידעת?  ש:

 2  לא.  ת:

 3ג� ברענו� אצל חברתי לא הציגו ל* שדורו� אמר דברי� שוני� לחלוטי�   ש:

 4  משל*.

 5  כל הרענו� אצל חברת* לא הזכירו לי את דורו� בכלל.  ת:

 6  לא הזכירו את דורו� בכלל.  ש:

 7  או את העדות שלו.  ת:

 8שיו תראה, בחקירה, אני מבקשת להפנות אות*, את יכולה רגע לשי� עכ  ש:

 9, אתה נשאל פה כ*, "הא� איתמר שמעוני ידע על 83בפניו? תראה שורה 

 10  רכישת האתר של* על ידי דוידי?"

 11  כ�.  ת:

 12  מצאת? בסדר?  ש:

 13  כ�.  ת:

 14ואז אתה אומר "בוודאי שהוא ידע, ואני יודע את זה כי באחד מימי השישי"   ש:

 15  הזה. SMS,תה מספר את הסיפור של ריקי שי והוכא� א

 16  כ�.  ת:

 17בסדר? כלומר, אתה אומר פה בחקירה שהבסיס של* לידיעה שאיתמר   ש:

 18  י� ע� ריקי שי.,SMS,שמעוני יודע שמכרת לדוידי זה סיפור ה

 19  זה, ההודעה הזאת ע� ריקי שי נשלחה ביו� שישי,  ת:

 20  נכו�.  ש:

 21  שלאחר הפגישה בקיטש�.  ת:

 22  לבי� עור* הדי�, נכו�? בי� הקיטש�  ש:

 23  לבי� עור* הדי�.  ת:

 24  נכו�.  ש:

 25שעות או פחות  12,נכו�. לפי זה ידעתי שכבר הועבר לו, וזה היה לפני פחות מ  ת:

 26שעות שהאתר  24,שעות, ולפי זה הבנתי שהוא כבר יודע תו* פחות מ 24,מ

 27  נמכר.

 28  אני מבינה, אבל הרי יואל דוידי אמר ל* בקיטש�,  ש:

 29  נו?  ת:

 30  שהוא קונה עבור איתמר שמעוני.  ש:

 31  נכו�, נו?  ת:

 32  אז?  ש:
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 1  יש ל* פה כבר את הפלומבה.  ת:

 2  וכשאתה נשאל הא� איתמר שמעוני ידע על רכישת האתר,   ש:

 3  נכו�.  ת:

 4  אתה לא אומר "בטח שהוא ידע, יואל דוידי אמר לי שהוא קונה עבורו".  ש:

 5  נו?  ת:

 6  קי שי.אתה אומר שנודע ל*, אתה מביא את כל סיפור רי  ש:

 7  לאחר הפגישה ע� יואל, הא� יואל סיפר לאיתמר? לא יודע.  ת:

 8חודשי�  3אל+ בעוד  300לא יודע? יואל מסכ� אית* שאיתמר ישל� ל*   ש:

 9  ואתה לא יודע?

 10  נו?  ת:

 11  לא יודע?  ש:

 12אז אני אומר, למחרת נשלחה ההודעה הזאת, ואז הבנתי שאיתמר ג� מודע   ת:

 13  לעניי� הזה.

 14יואל על משהו שמישהו אחר ישל� כשאתה בכלל לא אז אתה סיכמת ע�   ש:

 15  יודע א� הוא העביר את זה למישהו האחר הזה?

 16  אוקיי.  ת:

 17  אני שואלת.  ש:

 18לא הבנתי, שוב? מה את עושה ככה, שוב? לא הבנתי את השאלה. אני ילד   ת:

 19  מפגר, בואי נשאל כל שאלה פעמיי� מעכשיו, קדימה, צאי לדר*.

 20,רביב, השאלה שלה הייתה א� אתה, בזמ� שאתה מסכ� שהתשלו�, המר   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 21אל+ הנוספי� יבואו מהמקור של איתמר שמעוני באמצעות פונטה,  300

 22  אתה בכלל לא יודע א� הדבר הזה מועבר והוא מצוי בידיעתו של שמעוני?

 23ת אני יודע שהוא מועבר ומצוי בידיעתו של שמעוני, ופה רק הייתה לי א  העד, מר רביב:

 24  ההוכחה הסופית לכ*.

 25  על יסוד מה אתה יודע שהוא הועבר ומצוי בידיעתו של שמעוני?  עו"ד נגב:

 26  יודע, יודע.  העד, מר רביב:

 27  יודע?  ש:

 28  כ�.  ת:

 29  הבנתי.  ש:

 30  לא אני ולא את רוצה שאני אגיד ל*.  ת:

 31  סליחה?  ש:

 32  בואי נמשי*.  ת:
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 1  המשפט,לא, סליחה, א� יש דברי� שאתה רוצה להגיד כא� בבית   ש:

 2  יודע על סמ* ידיעה, יודע.  ת:

 3  סליחה?  ש:

 4  יודע על סמ* ידיעה.  ת:

 5  על סמ* ידיעה.  ש:

 6  כ�.  ת:

 7  אז אני מבקשת שתאמר מה הבסיס לידיעה שאתה יודע.  ש:

 8אני אומר, אני יודע שא� יואל אומר לי שאני רוכש את זה בשבילו, אז אני   ת:

 9  יודע מבחינתי שאיתמר יודע.

 10  הבנתי.  ש:

 11  ני מקבל את הפלומבה.למחרת א  ת:

 12הבנתי, ולכ�, טוב, אני לא אתייחס למה שאמרת או לא אמרת בחקירה, כבר   ש:

 13הפניתי לזה. עכשיו, תראה בבקשה. אני מפנה אות* לשורות, אתה אמרת 

 14 96את זה ג� כא� בחקירה ראשית, אבל אני מפנה אות*, תראה משורה 

 15  בחקירה, בסדר?

 16  ?,ו 90  ת:

 17  .6  ש:

 18  כ�.  ת:

 19אתה אומר "בצהרי יו� שישי נפגשתי ע� דורו� בבית קפה, הוא שאל אותי   ש:

 20מה היה לי בבוקר ע� ריקי שי, סיפרתי לו על הפגישה בי� ריקי לשמעוני וכ� 

 21על כ* ששלחתי לריקי הודעה בנוסח 'אל תאמיני להבטחות שלו, אי� 

 22כיסוי'" ואז אתה אומר ככה, "דורו� אמר לי שהוא יודע ששלחתי לה את 

 23מסרו� כי משה פונטה העביר לו מסר להגיד לי להפסיק להתערב בענייני� ה

 24  בכדי לא לשבור את העסקה". בסדר?

 25  כ�.  ת:

 26"לשאלת* מה הכוונה בלשבור את העסקה אני עונה כי היה חשש של משה   ש:

 27פונטה ואיתמר שלא נעמוד בהסכ�, והיה לי חשש שלא נקבל את יתרת 

 28  הסכו� ממשה פונטה".

 29  נכו�.  ת:

 30נכו�? אז קוד� כל אני רוצה לשאול, ל* היה חשש שלא תקבל את מלוא   ש:

 31  הסכו� ממשה פונטה? 

 32  נכו�.  ת:
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 1  הזאת ע� ריקי שי? SMS,בגלל תכתובת ה  ש:

 2  בגלל זה שא� אני אכתוב עוד ביקורת אז אני לא אקבל את הסכו�.  ת:

 3  אבל כתבת עוד ביקורת.  ש:

 4  סקתי לכתוב ביקורת.הפרטית הזאת לריקי הפ SMS,לא, חו. מהודעת ה  ת:

 5  הבנתי.  ש:

 6  לצערי.  ת:

 7  סליחה?  ש:

 8  לצערי הפסקתי.  ת:

 9  תראה,  ש:

 10  אני מניח שזה יחזור אחרי היו�.  ת:

 11השיחה של* ע� דוידי בקיטש� אתה כבר תיארת אותה מלא פעמי�, אני לא   ש:

 12אבקש ממ* שוב לתאר. איפה נאמר ש� שאתה לא תכתוב ביקורת על 

 13  י� לריקי שי?,SMS,איתמר ב

 14  לא נאמר דבר כזה.  :ת

 15  לא נאמר דבר כזה, וכשאתה אומר פה "לא לשבור את העסקה",  ש:

 16  כ�.  ת:

 17  אז מה זה קשור לעסקה?  ש:

 18  א� אני אכתוב ביקורת זה לשבור את העסקה.  ת:

 19  למרות שזה לא נאמר ע� יואל ולא נכתב בחוזה ע� יואל?  ש:

 20  זה לא נכתב, בחוזה נכתב.  ת:

 21  סליחה?  ש:

 22  בחוזה כתוב.  ת:

 23  י� לריקי שי לכתוב ביקורת?,SMS,שאסור ל* ב  ש:

 24  .12בסעי+ מספר   ת:

 25  מה כתוב בו?  ש:

 26"המוכרת מצהירה, מאשרת ומתחייבת בזאת שלא לפעול במישרי� או   ת:

 27בעקיפי�, לרבות באמצעותה ו/או באמצעות צד שלישי כלשהו ו/או 

 28  ", אני לצור* העניי�,10באמצעות עורכי וכתבי אשקלו� 

 29  כ�.  ש:

 30"לפתיחתו או הפעלתו של אתר אינטרנט ו/או פורטל סלולרי ו/או עמוד   ת:

 31פייסבוק ובו תכני� חדשותיי� ו/או אחרי� כדוגמת אלה המופיעי� באתר 

 32  ".10אשקלו� 
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 1כ�, מה זה קשור להעביר ביקורת על איתמר בפני חברי מועצה או חברי   ש:

 2  מועצה פוטנציאליי�? מה הקשר?

 3בת פרטית שלי ע� חברת מועצה, בת שורה אחת, בואי תסבירי לי למה תכתו  ת:

4  ,� 4  מילי�, צריכה להיחשב ביקורת ואני צרי* להיקרא לסדר בגינה? 3מילי

 5  אני בדיוק שואלת אות* את השאלה הזו.  ש:

 6  אז תשאלי את מרשיי* פה, אני יודע אי* ה� נקראי�?  ת:

 7  מי ה� מרשיי פה?  ש:

 8  לא יודע, כל הנאשמי� פה.  ת:

 9  כל הנאשמי�.  ש:

 10  תשאלי אות�, את אדו� איתמר,  ת:

 11  אני מבינה.  ש:

 12  למה כשאני רוש�,  ת:

 13  מרשי הוא יואל דוידי.  ש:

 14שאי� להבטחות שלו כיסוי, זה צרי* להגיע מריקי שי אליו, למשה פונטה,   ת:

 15  ליואל דוידי, לדורו� נקשרי ואליי? הבנת? הלאה.

 16  מה יואל דוידי בתיאור הזה שתיארת?  ש:

 17  הסת� בשרשרת. אני אומר, הוא מ�  ת:

 18  מ� הסת� הוא בשרשרת?  ש:

 19  לא, אבל את יואל דוידי לא הזכרת עד עכשיו באירוע של יו� שישי.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 20  י�.,SMS,לא, הוא לא קשור ל  העד, מר רביב:

 21  לא קשור.  עו"ד נגב:

 22  הוא לא קשור.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 23  אז אני שואלת אות* שוב,  עו"ד נגב:

 24  כ�.  רביב:העד, מר 

 25  בכל זאת, אתה אומר פה שאתה חששת שלא תקבל את יתרת הסכו�.  ש:

 26  נכו�.  ת:

 27  מה זה קשור לעסקה?  ש:

 28  אני כותב מבחינתו ביקורת, אז הוא פנה,  ת:

 29  מבחינת מי ביקורת?  ש:

 30  איתמר שמעוני.  ת:

 31  כ�.  ש:

 32  אני כותב ביקורת בזה שאני רוש� "להבטחות שלו אי� כיסוי".  ת:
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 1  כ�.  ש:

 2  , 10אז הוא החשיב את זה ככתבה באתר אשקלו�   ת:

 3  הבנתי.  ש:

 4פנה, איכשהו הגיע לדורו� ושאל אותו ואמר לו שזה עלול לפגוע בעסקה ולכ�   ת:

 5העסקה לא, עומדת בפני חשש מסוי�, אז א� אני אפנה אות* לשורה הבאה 

 6  בעדות, דורו� אומר לו "אל תדאג, הוא בעוד יומיי� נוסע לחודש".

 7ה, כשאתה כתבת את ההודעה לריקי שי, אז בגלל זה אני רוצה כ�, ואת  ש:

 8להבי�, כי אתה אומר של* היה חשש. כשאתה כתבת את ההודעה לריקי שי 

 9  היה ל* חשש או לא היה ל* חשש?

 10  לא היה לי חשש.  ת:

 11  לא היה ל* חשש?  ש:

 12  מבחינתי אי� פה ביקורת לכתוב לה משפט כזה.  ת:

 13  י� היה ל* חשש?,SMS,הבנתי, אז זה אחרי סיפור ה  ש:

 14  י�,,SMS,אחרי סיפור ה  ת:

 15  בעקבות מה שדורו� אומר ל*?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16  אני אגיד ל* ככה.  העד, מר רביב:

 17  לא, תקשיב, תענה לשאלה.  עו"ד נגב:

 18  בעקבות מה שדורו� אומר ל*? אז נהיה ל* חשש?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 19לי, הוא אומר לי "שמע, העסקה עלולה להתפוצ.  בעקבות מה שדורו� אומר  העד, מר רביב:

 20א� תמשי* ככה", אז אמרתי "אוקיי, אני אשתוק", ואז הוא אמר לה� "אל 

 21  תדאגו, בעוד שבוע הוא לא פה, הוא נוסע לחודש".

 22  אבל מיואל דוידי ביו� ראשו� קיבלת שני צ'קי�.  עו"ד נגב:

 23  נו? מה קשור?  העד, מר רביב:

 24  מסכימה, מה קשור.  ש:

 25  זה היה אחרי.  ת:

 26  נכו�.  ש:

 27  נו? ההודעה הייתה לפני.  ת:

 28  נכו�.  ש:

 29  נו?  ת:

 30  בכל זאת קיבלת.  ש:

 31  אז זה מראה ל* שזה לא התפוצ., שדורו� הרגיע את זה.  ת:

 32  אה הא.  ש:
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 1  הבנו?  ת:

 2  יש עוד הרבה?  עו"ד צביר�:

 3ודורו� ניהלת� את לא, סליחה. היו ל*, כשאתה, לפני המכירה, כשאתה   עו"ד נגב:

 4ופרסמת� בו פרסומי� כאלה ואחרי�, היו לכ� ג�  10אתר אשקלו� 

 5מקורות מידע בעיריית אשקלו�? אתה לא צרי* להגיד לי מי המקורות, אבל 

?� 6  היו לכ

 7  היו.  העד, מר רביב:

 8  היו, שמסרו לכ� כל מיני מידעי� שעל סמכ� כתבת� כתבות?  ש:

 9  כ�.  ת:

 10  תוכ� של,שוב, אני לא נכנסת בכלל ל  ש:

 11  כ�.  ת:

 12כשאתה אמרת, כ�, נושא הכניסות לאתר, אני רוצה להראות ל*, אמר ל*   ש:

 13 100עור* די� רובינשטיי� שאתה דיברת על זה שהיו הרבה כניסות לאתר, 

 14  אל+ כניסות בחודש,

 15  תלוי בכתבות, אבל כ�.  ת:

 16', זה 15בינואר  27כ�, אבל תראה, אתה כתבת, פרסמת את זה באתר, נכו�?   ש:

 17  הפייסבוק של האתר.

 18  כ�.  ת:

 19  .109מוגש ומסומ� נ/  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 20  כ�.  העד, מר רביב:

 21  נכו�?  עו"ד נגב:

 22אל+ דפי� שנצפי� והיו חודשי� שפחות,  100,נו? היו חודשי� שהגענו ל  העד, מר רביב:

 23  תלוי באופי הכתבות. רגשות של געגוע יש לי כשאני רואה את זה.

 24  סליחה?  ש:

 25  ר שיש לי רגשות של געגוע.אני אומ  ת:

 26כ�, היו ימי�. אני רגע רואה א� יש לי, כשאתה אמרת "חתול בשק"   ש:

 27בחקירה, אתה זוכר את הביטוי "חתול בשק" בקשר למה הוא נאמר? 

 28  סליחה?

 29  כ�.  ת:

 30כ�, אז זה היה בגלל שבפגישה בקיטש� ע� יואל לא דיברת� על כמות   ש:

 31  הכניסות?
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 1(מדברי� ביחד) בלי לבדוק מה הנתוני� שלו, ואני כאיש מקצוע שזה   ת:

 2  העיסוק היומיומי שלי, זה היה נראה לי מוזר.

 3כשאתה אומר "בלי לבדוק מה הנתוני� שלו" על מה אתה מתבסס? על   ש:

 4  הפגישה של* ע� יואל בקיטש�?

 5  כ�.  ת:

 6  , תראה.4הבנתי. ככלל, אני מפנה אות* שבהסכ� שאתה חתו� עליו, לסעי+   ש:

 7  כ�.  ת:

 8  אתה חתו� על ההסכ�, נכו�?  ש:

 9  כ�.  ת:

 10  המוכרת זו החברה שבבעלות*, נכו�?  ש:

 11  נכו�.  ת:

 12  כתוב פה "המוכרת מצהירה",  ש:

 13  נכו�.  ת:

 14אשר הוצגו בפני הרוכשת  10"כי כלל נתוני הצפייה והכניסה לאשקלו�   ש:

."� 15  במסגרת המשא ומת� לרכישה ה� נכוני� ומעודכני

 16  כ�.  ת:

 17  זה נכו�, לא נכו�?אז   ש:

 18מבחינתי אני מחתי� אות� על דבר כזה שלא יבואו בטענות. את� רוצי�   ת:

 19  לראות, תראו, את� לא רוצי�, אל תראו.

 20  הבנתי.  ש:

 21  א� תרצי, אני אוכיח ל* שה� לא ראו.  ת:

 22  סליחה?  ש:

 23  א� תרצי, אני אוכל להוכיח ל* שה� לא ראו.  ת:

 24רק להבי� שוב, כשהעלית את  כ�, הכול הוא יכול להוכיח. אני רוצה  ש:

 25  הכתובית באמצע נובמבר, אתה אומר,

 26  את השקופית, השקופית.  ת:

 27  השקופית, סליחה.  ש:

 28  כ�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29  השקופית. כתוב בה "יצאנו להתרעננות", נכו�?  עו"ד נגב:

 30  כ�.  העד, מר רביב:

 31עצרת  מה הסיבה שאתה, בנקודת הזמ� הזאת, העלית את השקופית ובעצ�  ש:

 32  את הפעילות של האתר?
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 1  משא ומת� שמתנהל וחוסר רצו� לפגוע בו.  ת:

 2  וחוסר רצו� לפגוע בו?  ש:

 3  כ�.  ת:

 4וזה על סמ*, בשלב הזה, דברי� שדורו� אמר ל*, לטענת*, כי אתה בשלב   ש:

 5  הזה לא שמעת שו� דבר ישיר מא+ אחד, נכו�?

 6  נכו�.  ת:

 7  תודה רבה.  ש:

 8  חוזרת יש?חקירה   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 9  לא.  עו"ד צביר�:

 10  תודה רבה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 11  תודה רבה.  העד, מר רביב:

 12  וחצי? 2,ניפגש פה שוב ב  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 13חוקרי� היו�, אחד לא, גבי, יש  3כ�, גברתי, יש לנו, יש, היו צריכי� להיות   עו"ד צביר�:

,� 14  ל* מבט מובהל על הפני

 15  כ�, מה,   עו"ד נגב:

 16לא, אחד שטאובר לא מגיע, דחינו אותו לבקשתו של חברי, גיל לוי נמצא פה   "ד צביר�:עו

 17  בחו., עודד הררה היה פה והוא שוחרר, אנחנו נביא אותו במועד אחר,

 18  אז אפשר לסיי�.  עו"ד רפפורט:

 19  בגלל איזשהו עניי� שלנו, אז השאלה היא,  עו"ד צביר�:

 20  אז בוודאי.אה, א� זה משהו,   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 21  לא, זה לא העניי�, אפשר לגמור.  עו"ד נגב:

 22  אז בואו, בבקשה, אני חשבתי שיש עוד,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 23  אז בגלל זה קמתי עכשיו.  עו"ד צביר�:

 24  חוקרי�, ולכ� חשבתי שזה, 2אני עודכנתי שיש עוד   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 25  נכו�, אבל הוא, עודד,  עו"ד צביר�:

 26  אי� בעיה, תקראו לו פנימה.  גולי� יחידי:כב' הש' מר

 27  הוא לא פה.  עו"ד רפפורט:

 28  מי, גיל?  עו"ד צביר�:

 29  הוא פה.  דובר:

 30  הוא פה?  עו"ד רפפורט:

 31  שלו�, בוא, בוא.  עו"ד צביר�:
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 1יש ל* חקירה נגדית אליו? יש למישהו חקירה נגדית? ג� לי לא. אשר היה   עו"ד נגב:

 2  פה?

 3  אשר אוחיו� היה פה בבוקר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 4  אני חושבת, ראיתי אותו.  עו"ד צביר�:

 5  הוא בקפיטריה, לדעתי.  עו"ד רפפורט:

 6  ורק לאוחיו� יש חקירה? מר גיל לוי, תיגש לדוכ�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 7  איפה אשר?  דובר:

 8  הנה, נכנס.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 9  אשר, יש ל* חקירה?  עו"ד נגב:

 10  , שנייה אחת. תביאי לי את הקלסר שלו. שנייה, אני אתארג� פה.רגע  עו"ד צביר�:

 11אתה מוזהר בחובת אמירת האמת, אחרת תהיה צפוי לעונשי� הקבועי�   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 12  בדי�, יש חקירה ראשית?

 13  כ�, גברתי.  עו"ד צביר�:

 14  כ�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 15צ�, הוא הוחזר לדוכ� מאחר ואחרי רק שנייה. גברתי, העד העיד כבר בע  עו"ד צביר�:

 16  שהוא העיד, העיד כא� העד יובל אסר+,

 17  על זה דיברנו בדיו� הקוד�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 18, יחד יש ש� ג� תמליל 56נכו�, אני רק אציי�, הודעתו של יובל אסר+ היא ת/  עו"ד צביר�:

 19  ויש ש� ג� דיסק. החקירה הזאת הוקלטה. 

  20 

 21  :ר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה ראשית לעורכת הדי  קר  צביר , מר גיל לוי, לאח2ע.ת/

 22עכשיו, מר לוי, בוא תספר לי על נסיבות הגבייה של ההודעה של יובל אסר+.   עו"ד צביר�:

 23  אתה רוצה שאני אשי� אותה בפני*? אתה רוצה, אתה זוכר אותה?

 24  אני לא, תראי לי את ההודעה.  העד, מר לוי:

 25  אוקיי.  ש:

 26  כ�.  ת:

 27  מה שיש ל* להגיד.ספר   ש:

 28נתבקשתי על ידי פיקוד היחידה לחקור אותו בחקירה פתוחה, לא באזהרה.   ת:

 29זימנתי אותו אליי בשיחת טלפו� וחקרתי אותו, אני זוכר, במשרדי, לא 

 30  בחדר חקירות. חקירה נינוחה, רגועה.

 31  במשרד של* נמצאי� עוד אנשי� באותו זמ�?  כב' הש' מרגולי� יחידי:
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 1כשאני חוקר בדר* כלל לא, אלא א� כ� צריכי� להיכנס, לקחת משהו   העד, מר לוי:

.� 2  מהארו� וכאלה דברי

 3  העד קרא, חת�?  עו"ד צביר�:

 4העד, הייתה לי איתו שיחה מאוד מאוד ארוכה על דברי� אישיי� שלו, לא   העד, מר לוי:

 5קשורי� לגופו של עניי� של חקירה. לאחר מכ� הייתה החקירה, נתתי לו 

 6  שהוא צרי* לקרוא ולחתו�, הוא קרא, חת�.והסברתי לו 

 7  והדברי� האלה משתקפי� בתמליל?  ש:

 8  החקירה מדברת בעד עצמה, ואני הקשבתי לתמליל.  ת:

 9אוקיי. במהל* החקירה, תתייחס לשאלה א� עלה נושא חתימה נוספת שיש   ש:

 10  לעד?

 11  לא.  ת:

 12  לא היה.  ש:

 13ממנו, אני רואה  הראיתי לו מסמ*, הוא טע� שזו לא החתימה שלו. ביקשתי  ת:

 � 14פה, לפי הנספחי�, שיית� דוגמאות של חתימה שלו. הוא נת�, לא הזכיר שו

 15  דבר על חתימה נוספת.

 16בסדר. א� אתה כבר פה אז, אני לא הייתי מביאה אות* במיוחד, אבל א�   ש:

 17אתה כבר פה אז אני רוצה שתתייחס להודעה של שרו� עטיה. ההודעה לא 

 18ס ג� לנסיבות הגבייה שלה. אתה זוכר את הוגשה, אבל עלתה פה, תתייח

 19  החקירה הזאת?

 20בגדול כ�, ג�, נתבקשתי לחקור אותו על ידי מפקדי יאל"כ והקצי� האחראי   ת:

 21על החקירות. זימנתי אותו טלפונית, הוא הגיע, זה ג� היה במשרדי או 

 22במשרד של קולגה אחרת ביאל"כ או בחדר חקירות. הייתה חקירה רגילה, 

 23  שו� דבר.

 24  הוא קרא? הוא חת�? מה,  ש:

 25הוא קרא, ברור שהוא קרא. אני רואה אפילו שהוא תיק� פה משהו שהוא   ת:

 26  קרא.

 27  יש תיקוני� על גבי ההודעה?  ש:

 28  כ�.  ת:

 29  בכתב יד?   ש:

 30  (לא ברור).  ת:

 31  אתה יכול להגיד באופ� כללי.  ש:

 32  .218, שורה 9בעמוד   ת:
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 1  מהותיי�?תיקוני� טכניי� או תיקוני�   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 2הוא הוסי+ פה משהו, אני לא יודע מה הוא הוסי+ אבל הוא הוסי+ פה משהו   העד, מר לוי:

 3  בכתב יד, אני לא מבי� את כתב היד שלו.

 4  טוב.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 5  "יואל לא אמר לי", זאת אומרת, זו התייחסות לטענה.  עו"ד צביר�:

 6  תשובה מהותית.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 7  כ�.  ביר�:עו"ד צ

 8  כ�.  העד, מר לוי:

 9אוקיי, ותתייחס בבקשה, קח, תסתכל על זה, תתייחס בבקשה לזמני   ש:

 10  החקירה.

 11  .3:30והסתיימה בשעה  9:30,אני רואה שהחקירה התחילה ב  ת:

 12  והתיעוד של זה הוא מדויק?  ש:

 13  כ�.  ת:

 14  אני רוצה לשמוע לגבי כלכלה, הוצע לנחקר, שירותי�?  ש:

 15ספציפית לגביו, אבל א� הוא יוצא לנוחיות בדר* כלל אני אני לא זוכר   ת:

 16נערכה הפסקת  11:15רוש� את זה בהערה. בואי נראה א� יש פה, כ�, בשעה 

 17  דקות. 5נוחיות למש* 

 18  אוקיי.  ש:

 19  , א� צרי*.6זה בעמוד   ת:

 20  ולגבי שתייה, הנחקר מקבל שתייה?  ש:

 21זמתנו, יש נחקרי� כ�, א� הנחקר מבקש או אפילו אנחנו שואלי� אותו מיו  ת:

.� 22  ששותי� קפה ג

 23  מה לגבי כניסה של חוקרי� לחדר? שותפות של חוקרי� בחקירה?  ש:

 24יש חקירות לפעמי� שנכנסי� עוד חוקרי� נוספי�. ברגע שנכנס חוקר שהוא   ת:

 25  צרי* לשאול את הנחקר משהו אז זה מופיע ג�, אני מכניס את זה כהערה.

 26  ובהודעה הזאת?  ש:

 27  לחקירה נכנסה רפ"ק טל ב� אב�. 12:30בשעה   ת:

 28  הבנתי. בסדר, אני סיימתי.  ש:

 29  חקירה נגדית רק לעור* די� אוחיו�? כ�, מסתבר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

  30 

 31  :, מר גיל לוי, משיב בחקירה נגדית לעור( הדי  אשר אוחיו 2ע.ת/

 32  צהריי� טובי� ל*, מר לוי.  עו"ד אוחיו�:
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 1  צהריי� טובי�.  העד, מר לוי:

 2לי איזושהי חידה, אולי אתה תפתור לי אותה. מתי את� מחליטי� א� יש   ש:

?� 3  להקליט? יש איזשה� קריטריוני

 4  שאלת אותי את זה בחקירה הקודמת ועניתי.  ת:

 5  נכו�.  עו"ד צביר�:

 6  אז אני שואל עוד פע�, ומה אתה אומר?  עו"ד אוחיו�:

 7  זה עכשיו בהקשר של עטיה ואסר+?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8כ�, כי אסר+ למשל, קח את אסר+, איזו סיבה אחת בעול� יש שהקלטת   וחיו�:עו"ד א

 9  והוא לא נחקר באזהרה בכלל?

 10  אבל גברתי, אנחנו לא מקצה שיפורי� פה, זה היה ההסכ�.  עו"ד צביר�:

 11השאלה הייתה א� על אסר+ נשאלה השאלה הזו בעבר, אני בוודאי לא   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 12  זוכרת.

 13  לא, לאסר+ לא, לאסר+ לא. עכשיו הוא בא בשביל אסר+.  אוחיו�:עו"ד 

 14  זו שאלה כללית.  העד, מר לוי:

 15  זו שאלה כללית.  עו"ד צביר�:

 16לא, אז עכשיו באופ� קונקרטי על אסר+ ועטיה אני מרשה לו לשאול שאלות   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 17  קונקרטיות על השניי� האלה.

 18  ו או שאתה לא יודע?אתה יודע להגיד לנ  עו"ד אוחיו�:

 19  אני לא זוכר מה עמד,  העד, מר לוי:

 20  תגיד לי, ההקלטה היא במכשיר נייד או במערכת ענבל?  ש:

 21  תלוי איפה מקליטי�.  ת:

 22  במקרה של אסר+.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 23  בהקלטה הזו של אסר+.  עו"ד אוחיו�:

 24  במקרה הזה זה בחדר חקירות, זה ע� מחשב כזה.  העד, מר לוי:

 25  ת אומרת, רדיו טייפ נייד, תמיד יש אותו למכביר בחדרי החקירות, נכו�?זא  ש:

 26  למכביר לא.  ת:

 27  כמה?  ש:

 28  יש.  ת:

 29  יש, אז בכל זמ� נתו� כל אחד יכול לקחת מכשיר כזה ולהקליט בו?  ש:

 30  לא, יש מכשירי�, אתה צרי* ללכת לחתו� על מכשירי�.  ת:

 31  נכו�, זה כל מה שצרי* לעשות.  ש:

 32  כ�.  ת:
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 1  ה כל מה, זאת אומרת,נכו�, ז  ש:

 2  אבל שוב, גברתי, איפה הקונקרטיות של השאלה,  עו"ד צביר�:

 3  כ�, עור* די� אוחיו�, אדוני חוזר אל הכלליות והיא נשאלה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 4  אבל אני שואל בקשר לאסר+ עכשיו.  עו"ד אוחיו�:

 5  אבל אסר+ הוקלט.  עו"ד צביר�:

 6  מה שבכל זמ� נתו� כל אחד יכול לעשות זה לא בקשר לאסר+.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 7עכשיו תסביר לי אתה, אתה חקרת את התיק הזה, את הנחקר הזה, אסר+,   עו"ד אוחיו�:

 8  מי החליט שהחקירה תתבצע בהקלטה?

 9  צרי* לשאול את מי שאחראי על החקירה, הממוני� עליי.  העד, מר לוי:

 10  למה זה לא רשו� בשו� מקו�, אדוני?  ש:

 11  אי� חובה, עד כמה שידוע לי, אי� חובה לרשו�.  ת:

 12  אתה באמת חושב שאי�,  ש:

 13  עד כמה שידוע לי.  ת:

 14  סליחה, אדוני, אתה קצי�?  ש:

 15  כ�.  ת:

 16  אתה רב פקד?  ש:

 17  כ�.  ת:

 18אתה לא יודע שאתה חייב לרשו� כל מהל* חקירה, כולל החלטה א�   ש:

 19  להקליט חקירה מסוימת או לא? אתה לא יודע את זה?

 20  ש דוחות.י  ת:

 21אז אתה יכול להראות לי את הדוח שממנו אני אלמד מי החליט להקליט   ש:

 � 22את אסר+ או לא? כי אתה יודע, אני קצת חושד, לי ברור שאת� מקליטי

 23את כול� ומחליטי� להביא לנו את מי שאת� רוצי�, אז אולי מכיוו� שאתה 

 24  חייב לעבוד לפי דוחות,

 25  לבסס את זה על משהו, אוי, נו באמת, א� אפשר  עו"ד צביר�:

 26  לא צרי* להגיב להערה הזו, העד לא מגיב, זו הייתה הערת ביניי�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 27  ברור לי,  עו"ד אוחיו�:

 28  אולי נבסס את זה על זה משהו?  עו"ד צביר�:

 29  עור* די� אוחיו�, עור* די� אוחיו�,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 30  קמה? מה הלח.? אבל למה חברתי כל רגע  עו"ד אוחיו�:

 31  לא, לא, היא ממש, אדוני לא היה פה,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 32  אי� שו� לח.,  עו"ד צביר�:
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 1  (מדברי� ביחד)

 2  זה לח..  עו"ד אוחיו�:

 3עור* די� אוחיו�, אדוני לא היה פה מהבוקר, זו ישיבה לדוגמה, אפשר ללמד   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 4אופ� חריג להרבה ישיבות אחרות אותה בבתי ספר לאי* תתנהל ישיבה, ב

 5  שלכ�, אז אל תקלקל לנו, זה כל מה שאני אומרת.

 6  הבנתי, אני בהחלט מקבל, גברתי.  עו"ד אוחיו�:

 7  ת� לנו לסיי� באותו ח�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8אני בהחלט מקבל, אבל עדיי�, אני בס* הכול שואל שאלות בחקירה נגדית,   עו"ד אוחיו�:

 9  לקו� כל רגע. לא מבי� למה צרי*

 10כי היא צודקת, כל הערות הביניי� של* מיותרות והעד הונחה לא להתייחס   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 11אליה�. מה שאתה חושד בלב* תחזיק בלב*. א� יש ל* ראיות שה� 

 12  רלוונטיות, תציג אות�.

 13 עכשיו, אדוני הנכבד, מכיוו� שאתה אמרת לי שאת� חייבי� לפעול על פי  עו"ד אוחיו�:

 14דוחות, ובדוחות האלה צריכי� לתעד את כל המהל* של מי החליט על 

 15  הקלטה פה וכולי וכולי,

 16אני לא אמרתי ל* את זה. אמרתי ל* שיש דוחות, לא אמרתי ל* מה   העד, מר לוי:

 17  (מדברי� ביחד),

 18  אז תראה לי את הדוחות לגבי המקרה הספציפי הזה.  ש:

 19  אי� לי אי* להראות ל*.  ת:

 20  תעיי� בתיק.  ש:

 21  אני עכשיו אעיי� בתיק?  ת:

 22מתי שאתה רוצה, אז בשביל מה באת לפה? אתה באת לפה כדי להעיד על   ש:

 23  החקירה של אסר+? כ�?

 24  כ�.  ת:

 25נכו�, חלק מהחקירה של אסר+, והתייחסת לזה, זה עצ� ההקלטה של   ש:

 26  החקירה?

 27  יש לכ� זמי� מסמ* מ"ט?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 28  במילי�.לא, לא, תגיד   עו"ד אוחיו�:

 29  מה?  העד, מר לוי:

 30  במילי�.  ש:

 31  אני שואלת,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 32  רגע, גברתי, הוא לא ענה.  עו"ד אוחיו�:
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 1  יש לכ� זמי�, אבל יכול להיות שהיא יכולה לסייע ואז הוא יוכל לעיי�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 2  כ�.  עו"ד אוחיו�:

 3  יש לכ� זמי�?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 4אני, קוד� כל אני מחפשת בתו* רשימת חומר החקירה, אני לא יודעת א�   אוחיו�:עו"ד 

 5  הוא חתו�, אני לא,

 6  לא חשוב מי חתו�, א� יש זמי� את ההקלטה,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 7  מותר לי לעזור, גברתי?  עו"ד אוחיו�:

 8  מ"ט? אני לא חושבת,  עו"ד צביר�:

 9כר, אבל אדרבה, שיחפשו, שיחפשו עוד, כ* אי� ולא היה, לא זכר ולא מז  עו"ד אוחיו�:

.� 10  אומר לה� אליהו הנביא בהר הכרמל, תמשיכו לצעוק, אולי יענה לכ

 11  חכה רק שנייה.  עו"ד צביר�:

 12  זאת ראיה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 13  שאי� כדוגמתה.  עו"ד אוחיו�:

 14  אני לא אסתב* איתכ�, עצרתי.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 15בסופו של דבר כול� אומרי� "הש� הוא האלוקי�, הש� הוא האלוקי�",   עו"ד אוחיו�:

 16  כ* זה נגמר.

 17  עור* די� אוחיו�,  עו"ד צביר�:

 18  כ�.  עו"ד אוחיו�:

 19  א� אני מוצאת מסמ* כזה,  עו"ד צביר�:

 20  כ�.  עו"ד אוחיו�:

 21  אז אתה חוזר ב* מכל הטענות האלה?  עו"ד צביר�:

 22  גברתי, גברתי,  עו"ד אוחיו�:

 23  , גברתי, דוח מ"ט.יש  עו"ד צביר�:

 24  תראי לי אותו, נו?  עו"ד אוחיו�:

 25  הוא במחשב, וקוד� כל, כל אחד עושה את העבודה שלו.  עו"ד צביר�:

 26כ�, עור* די� אוחיו�, א� אדוני רוצה אדוני יכול לקחת. יבקש באדיבות   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 27  מחברתו, היא תית� לו.

 28  אני יכולה להראות ל*,  עו"ד צביר�:

 29  לעיי�, כ�.  ש' מרגולי� יחידי:כב' ה

 30אבל עכשיו אנחנו נקריא את זה לפרוטוקול, יש דוח ביצוע, אנחנו נראה, זה   עו"ד צביר�:

 31  מופיע ברשימת חומר החקירה, מתו* זה שלפתי אותו.
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 1וג� העד יוכל לעיי�, אז א� תעמדו ליד העד, גברת צביר�, א� תעמדו ליד   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 2  זה ירענ� את זיכרונו.העד, ג� העד 

 3  מה הברקוד?  עו"ד אוחיו�:

 4  .22331מעולה,   עו"ד צביר�:

 5  .2331  עו"ד אוחיו�:

 6  .22לא,   עו"ד נגב:

 7  .22331לא,   עו"ד צביר�:

 8  בבקשה.  עו"ד אוחיו�:

 9  זה זה?  עו"ד צביר�:

 10  כ�.  עו"ד אוחיו�:

 11  יופי, תראה איזה יופי.  עו"ד צביר�:

 12  רק שנייה אחת.  עו"ד אוחיו�:

 13  ל* יש קשר לנייר?  מרגולי� יחידי:כב' הש' 

 14  אני חתו� עליו וג� מפקדי חתו� עליו.  העד, מר לוי:

 15  מפקד* גניס.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16  רק שנייה אחת. אז עכשיו תסתכל, מה התארי* של האישור?  עו"ד אוחיו�:

 17  המסמ* שהראו ל*.  עו"ד רפפורט:

 18  מה התארי* שלו?כ�, כ�, כ�, אותו אישור מהולל, כ�.   עו"ד אוחיו�:

 19  פה למעלה,  העד, מר לוי:

 20  כ�.  ש:

 21  .10.1.2016  ת:

 22  , אישורי� צריכי� להתקבל, כמוב�, עובר להקלטה, נכו�? 10.1  ש:

 23  לא, לא תמיד.  ת:

 24  מה אתה אומר לי לא? בוודאי שכ�, אתה מקבל,  ש:

 25  הוא ענה "לא תמיד", הוא ענה ל*.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 26  ה, אני רוצה להבי� עכשיו את המהל*.סליחה, סליח  עו"ד אוחיו�:

 27  קח את זה ושי� מול העד, אני רוצה שתראה,  עו"ד צביר�:

 28  לא, לא, לא, אל תראי לו את זה בבקשה.  עו"ד אוחיו�:

 29  מה לא? מהזיכרו�?  עו"ד גולומב:

 30  מה זה מבח� זיכרו�?  עו"ד צביר�:

 31  גברתי, קר�, בבקשה אל תפריעי לחקירה.  עו"ד אוחיו�:

 32  רגע, בואו נקשיב לשאלה ותראי א� יש צור*.  לי� יחידי:כב' הש' מרגו
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 1אל תפריעי לחקירה. תראה, אני רוצה רק להבי�. הרי כמו שאמרת לנו פה,   עו"ד אוחיו�:

 2כדי לבצע הקלטה צרי* לקבל אישור, הבנתי נכו�? נכו�, רק תגיד במילי� כי 

 3  לא שומעי� אות*.

 4  נכו�.  העד, מר לוי:

 5הבנה מאוד בסיסית, מבי� שצרי* לקבל את  נכו�. ב� אד�, באמת ע�  ש:

 � 6האישור לפני ההקלטה, כי אחרת מה הטע� לאישור א� קוד� כל עושי

 7בלי אישור, נכו�? הבנתי נכו�? נכו�, זאת אומרת, עכשיו תסתכל באיזה 

 8  תארי* נחקר מר,

 9  ימי� קוד�, הלאה. 3בינואר,  7  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 10  לו? למה גברתי מגלה  עו"ד אוחיו�:

 11  כדי להתקד�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 12  אנחנו מתקדמי� אחורה, הכול רטרו פיקטיבי בתיק הזה.  עו"ד אוחיו�:

 13  התארי* שמצוי� פה, אני, אני אעזור ל*,  העד, מר לוי:

 14  כ�.  ש:

 15  התארי* שמצוי�,  ת:

 16  רגע, רגע, לא, אל תעזור לי, אל תעזור לי,  ש:

 17  הוא מילוי הטופס, לא לגבי האישור.  ת:

 18  אדוני הנכבד, אני מסתכל בחזרה,   ש:

 19  מר אוחיו�, אני חייבת לעצור את אדוני ואני אומר לאדוני למה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 20  בבקשה.  עו"ד אוחיו�:

 21אדוני יבהיר לי, בעניינו של יובל אסר+, מה חשיבותה הגדולה של שאלת   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 22אמת הצדקה לכל מגוו� השאלות אישור ההקלטה, ואז אני אראה א� יש ב

 23  האלה.

 24  אני בשמחה אומר את זה אפילו לאוזני העד.  עו"ד אוחיו�:

 25  מצוי�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 26אי� שו� בעיה, גברתי. מכיוו� שנער הייתי ג� זקנתי, אני כבר לא כל כ*   עו"ד אוחיו�:

 27תמי� באולמות האלה, בטח לגבי מה שהול* בחדרי החקירות, ברור לי 

 28הקלטות שאנחנו מקבלי� ה� סלקטיביות, ברור לי שמתבצעות המו� שה

 � 29פעולות חקירה שה� לא תחת עינינו הפקוחות. ברור לנו שאנחנו לא מקבלי

 30בשקיפות מלאה את מה שמתרחש בחקירות. ברור לנו שיש חקירה בעל פה 

 31ושיש חקירה שבכתב, כמו שיש תורה בעל פה ותורה שבכתב. אנחנו 

 32י� בדיעבד של מהלכי חקירה שנראי� לחוקרי�, ולכ�, מקבלי� לפה תוצר
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 1גברתי, אני רוצה להתחקות אחרי הדברי�, כי היינו מצפי� לקבל מהלכי 

 2חקירות מוקלטות, למשל, גברתי, הנה, (לא ברור) נמצא פה אז הוא לא 

 3שומע, של יניב רווח בחקירה השנייה שלו, וכי יש חקירה שברור יותר ממנה 

 4טה? אחרי שמראש מביאי� אותו מהפרקליטות שצרי* לבצע בה הקל

 5ומביאי� אותו לחקור אותו באזהרה ולגביה אי� לנו הקלטה, גברתי, לא 

 6שלא באמת הייתה הקלטה וכולי וכולי, ואני לא מוכ�, גברתי, לעצו� פה 

 7עיניי� ולשחק את המשחק הזה, כאילו מה שאנחנו מקבלי� זה באמת 

 8  משק+ את מה שהיה. זה הכול גברתי.

 9עכשיו, מה זה קשור להשלמה של הבאתו לצור* העדות של יובל אסר+?   ב' הש' מרגולי� יחידי:כ

 10אתה בעצ� ד� בענייני� אחרי� שעליה� באופ� כללי כבר שאלת, ואני כמוב� 

 11  לא,

 12  גברתי צודקת, אבל זה מתחדד יותר,  עו"ד אוחיו�:

 13  אז את מה שמתחדד כבר הראית.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14  כאשר אנחנו מקבלי� פה,  ו�:עו"ד אוחי

 15אז יש ל* תארי* מאוחר יותר, יש את התשובה של העד, אדוני יכול לא   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16לקבל אותה, כמוב� שכל המניפסט של אדוני אני לא מעירה עליו דבר, טענות 

 17כאלה נכבדות, תובאנה ראיות, ה� יקבלו ביטוי משמעותי, כפי שמגיע 

 18  לטענות כאלה.

 19  גברתי יכולה להבי�,  אוחיו�: עו"ד

 20  וא� לא, אז אי� לה� ער*.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 21גברתי יכולה להבי� שהדברי� נעשי� בחדרי חדרי� שלא תחת עינינו   עו"ד אוחיו�:

 22  הפקוחות, ואנחנו לא יכולי�, גברתי,

 23יחזיק בעמדתו. אני אני לא יכולה להבי� כלו�, בניגוד לאדוני, אבל כל אחד   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 24  יכולה להבי� מה עולה מתו* ראיות.

 25  אז רגע, רגע,  עו"ד אוחיו�:

 26שוב, כל שאני אומרת, לא, אנחנו לא פתחנו עכשיו דיו� תיאולוגי מעניי�,   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 27אלא כל שאני אומרת שבהקשר של יובל אסר+, לדעתי אדוני קיבל את 

 28לעניי� הקונקרטי הזה. א� יש לו עוד שאלה, שתיי� נקודתיות התשובות 

 29שעוסקות ביובל אסר+ ולא בקונספט הכללי, רשאי לשאול אות�. א� לא, 

 30  יעבור הלאה לעניינו של שרו� עטיה.

 31  שמעתי את גברתי, ובכל זאת אני אמשי* קצת בעניי� של יובל אסר+. תראה,  עו"ד אוחיו�:

 32  דוני ייקח בחשבו� שכשאני אומרת משהו אני מתכוונת אליו.אז א  כב' הש' מרגולי� יחידי:
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 1אני יושב פה כדי לשאול שאלות וגברתי יושבת פה כדי להחליט. ברגע   עו"ד אוחיו�:

 2שגברתי תאמר "אני מפסיקה את החקירה הנגדית", גברתי תהיה בטוחה 

 3  שאני לא אתווכח, אפילו לא ברמז.

 4  בסדר גמור.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 5  , כ* כתוב בכותרת של הבקשה.10.1.2016,עכשיו אני רואה שהבקשה היא ב  אוחיו�: עו"ד

 6  אני צרי* לראות, אני לא יודע על מה אתה מדבר.  העד, מר לוי:

 7אתה לא יודע על מה אני מדבר, תכ+ אנחנו נגיש את זה ג� לבית המשפט.   ש:

 8מחק מתבקשת הבקשה, כי תראה מה כתוב, רק שנייה. היו� נ 10.1.2016,ב

 9  ,10.1,ורק מצוי� ב

 10  אני יכולה לשי� את זה בפני בית המשפט?  עו"ד צביר�:

 11  כ�.  עו"ד אוחיו�:

 12  כי זה נורא קשה כל שיטת החקירה הזאת שאתה מתאר,  עו"ד צביר�:

 13  לא נראה לי מורכב כל כ*.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14  ממש לא, אפשר לשי� בפני בית המשפט.  עו"ד אוחיו�:

 15  טוב, כ�.  יחידי:כב' הש' מרגולי� 

 16  היו� נמחק,  עו"ד צביר�:

 17  כ�, ואז מצוי� כל הפעולות בעבר, כ�? עשיתי, הפסקתי, הקלטתי,  עו"ד אוחיו�:

 18  מה השאלה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 19  שנייה אחת, גברתי. זהו, זה האישור היחיד שיש או שיש עוד אישורי�?  עו"ד אוחיו�:

 20  עור* די� אוחיו�,  עו"ד צביר�:

 21לא, אולי היה עוד משהו, כי ממה שיש פה, ממש שיש פה, אתה יכול   יו�:עו"ד אוח

 22להסתכל, עולה בבירור שמדובר פה ברישו� בדיעבד. אתה יכול להראות לי 

 23  ג� את האישור שקיבלת מהמפקד של*?

 24  האישור הוא בעל פה, נעשה לפני תחילת החקירה.  העד, מר לוי:

 25  אישור בעל פה.  ש:

 26  ומילוי טופס,  ת:

 27  אומרת, עכשיו אפשר לומר כל מה שרוצי�.זאת   ש:

 28  רגע, תשלי� את התשובה של*.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29  כ�.  עו"ד אוחיו�:

 30אני אומר, האישור, התארי* שממולא פה הטופס, התארי* שמופיע בטופס   העד, מר לוי:

 31  הוא תארי* מילוי הטופס.
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 1, זאת אומרת, האישור חייב להיות לפי פקודות הקבע בכתב, 10.1,בברור,   ש:

 2  לא בעל פה, פקודות הקבע שלכ�, נכו� או לא? אתה קצי�.

 3  אני לא יודע.  ת:

 4  אתה לא יודע?  ש:

 5  לא.  ת:

 6  מתי תדע? אתה רב פקד במשטרה, אתה עושה את זה כל יו�, מתי תדע?  ש:

 7לות נוספות חדשות לפני שאני עוצרת לאדוני את טוב, שאלות נוספות, שא  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8  קו החקירה הזה?

 9  אני אומר ל* שאתה יודע, גברתי מתי שרוצה תעצור,  עו"ד אוחיו�:

 10  ברור, לכ� אני נותנת ל* הזדמנות,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 11  אבל אני לא מחליט לגברתי.  עו"ד אוחיו�:

 12חיו�, נותנת ל* הזדמנות לשאלות חדשות נוספות זה ברור לי, עור* די� או  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 13  בעניי� הזה.

 14תאמר לי בבקשה, אתה אומר שקיבלת אישור בעל פה מהמפקד, מי הוא   עו"ד אוחיו�:

 15  המפקד?

 16  גניס, הוא אמר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 17  רק שנייה, מי?  עו"ד אוחיו�:

 18  אוהד גניס, סנ"צ אוהד גניס.  העד, מר לוי:

 19  ואתה זוכר את זה פשוט בעל פה, נכו�? אתה זוכר את זה בעל פה?בעל פה,   ש:

 20  אי� חקירה שהיא מוקלטת ללא אישור המפקד.  ת:

 21  והוא המפקד היחיד?  ש:

 22  לא.  ת:

 23  אז אי* אתה זוכר שדווקא הוא נת� ל* אישור?  ש:

 24  רואי� לפי, מי שחות� זה מי שנת� את האישור.  ת:

 25ת ממנו אישור להקליט את יובל עכשיו תאמר לי בבקשה, על יסוד מה ביקש  ש:

 26  אסר+? לכאורה אי� לו שו� חשיבות מלכתחילה.

 27  אישור/החלטה זה אוהד גניס.  ת:

 28  לא, אתה מבקש אבל.  ש:

 29  עוד פע� אני אומר,  ת:

 30  כ�.  ש:

 31  אישור או הוראה להקליט,  ת:

 32  כ�.  ש:
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 1  זה היינו ה*, זו החלטה של אוהד גניס.  ת:

 2  שאתה ביקשת ממנו?אתה לא ביקשת את זה? עכשיו לא אמרת   ש:

 3  אז אני מתק�, אני אומר,  ת:

 4  אה, אתה מתק�.  ש:

 5האישור או ההחלטה, התכוונתי לאישור מבחינת זה שהחקירה מוקלטת,   ת:

 6  זו הנחיה של הפיקוד.

 7זאת אומרת, אתה היית פאסיבי לחלוטי�, א� אני מסכ� נכו�? אמרו ל*   ש:

 8  להקליט ואתה הקלטת?

 9  אתה מכניס לי מילי� לפה.  ת:

 10  הבנתי נכו�? אתה לא יזמת את ההקלטה, אתה לא ביקשת.  ש:

 11אני לא זוכר מה הנסיבות שהביאו להחלטה להקליט את החקירה הזאת, זו   ת:

 12  הייתה הנחיה.

 13זאת הייתה הנחיה, זאת אומרת, אתה לא יזמת את ההקלטה, מישהו הנחה   ש:

 14  אות* להקליט את יובל אסר+?

 15  זו ההנחיה שקיבלתי.  ת:

 16  ב שנאמי� ל* לדבר כזה?למה אתה חוש  ש:

 17  טוב, גברתי, אני ממש,  עו"ד צביר�:

 18  כ�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

  19 

 20  החלטה

     21 

 22  איני מתירה את השאלה.

  23 

 ,� 24          , במעמד הנוכחי�.2018בנובמבר  19ניתנה והודעה היו

_____________________  25 

 26  לימור מרגולי  יחידי, שופטת

  27 

 28  חדשה שיש סיכוי שאני אתיר אותה?יש עוד שאלה   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29  אתה לא צרי* להאמי�, השופטת צריכה.  עו"ד צביר�:

 30מי יודע? אנחנו ננסה, גברתי, גברתי תחליט. תראה, המפקד של*, הוא ידע   עו"ד אוחיו�:

 31  ממ* שיובל אסר+ צרי* להגיע לחקירה, נכו�?

 32  לא.  העד, מר לוי:
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 1  אתה הזמנת את יובל אסר+?  ש:

 2  ו פיזית.אני הזמתי אות  ת:

 3  פיזית.  ש:

 4  את ההנחיה להזמי� אותו קיבלתי מהמפקד.  ת:

 5  יפה, ומה קיבלת לגביו? מה התכני� שחשבת שתוכל להיעזר בו  ש:

 6  אני לא זוכר עכשיו.  ת:

 7לא זוכר עכשיו, ואת הרזולוציות האלה, מטבע הדברי�, המפקד למעלה לא   ש:

 8ע על כל נחקר ונחקר, תמיד יודע, הוא מסתכל על התמונה מלמעלה. מי שיוד

 9ויש חלוקה של נחקרי� לפי חוקרי�, זה בוודאי החוקר עצמו, הרבה יותר 

 10  טוב ממי שמסתכל על זה מלמעלה.

 11  מה השאלה?  ת:

 12  הא� זה נכו�?  ש:

 13  לאו דווקא.  ת:

 14  לאו דווקא, ובמקרה הספציפי הזה אתה זוכר?  ש:

 15  לא.  ת:

 16. מאותו טופס לא זוכר, ויש רישו� על מה שעכשיו אתה מעיד פה, חו  ש:

 17  שנבקש להגיש אותו?

 18  רישו� על מה?  ת:

 19על כל מה שאמרת פה, על כל התהלי* הזה. הרי צריכה להיות שקיפות, מי   ש:

 20  מחליט, למה מחליט, מה הסיבות וכולי וכולי, יש איזשהו,

 21  אני מכיר את הדוח הזה, אי� לי טופס.  ת:

 22  ותו לא, נכו�? ותו לא, אני מבקש להגיש אותו.  ש:

 23  אז תית� לי ממנו עותק ואז תגיש.  ' מרגולי� יחידי:כב' הש

 24  אז תגיש.  עו"ד צביר�:

 25  כ�, כ�.  עו"ד אוחיו�:

 26  עור* די� אוחיו�, אדוני ידאג להביא ואז אני אסמ� את זה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 27בסדר גמור, גברתי, לא להיות במתח, זה יגיע. עכשיו תאמר לי בבקשה,   עו"ד אוחיו�:

 28טיה. תגיד לי א� אתה יודע, שרו� עטיה היה פה, ותאמי� לי, נעבור לשרו� ע

 29הוא ועוד הרבה אחרי� משיחי� ממש לתומ�, באופ� די שיטתי פה, 

 30מספרי� על האופ� שבו את� חקרת� את התיק הזה תו* הטלת מורא, 

 � 31מתו* ניסיו� לעצב את הראיות בתיק הזה פע� אחר פע� אחר פע�, לפעמי

�.הצלחת�, לפעמי� לא הצלחת  32 
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 1  רק א� אפשר לעד שאלות קונקרטיות.  עו"ד צביר�:

 2  כל זה אי� ל*, זה נאו� הקדמה, וכשתגיע השאלה תענה עליה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 3  הבנתי.  העד, מר לוי:

 4עכשיו תגיד לי, מה יש לשרו� עטיה לבוא ולספר את מה שהוא סיפר פה?   עו"ד אוחיו�:

 5  איזו סיבה יש לו? אולי תגיד לי אתה.

 6  הוא צרי* להסביר את שרו� עטיה בתור מה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 7  גברתי,  עו"ד אוחיו�:

 8  הוא אפילו לא יודע מה אתה אומר ששרו� עטיה מספר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 9גברתי, אני מבי� שבית המשפט נתקל לראשונה בשאלה שכאשר מישהו   עו"ד אוחיו�:

 10ציה גמורה ע� שרו�, ושרו� טוע� נמצא, ובמקרה הזה הוא נמצא באינטראק

 11לגבי דברי� שהוא עשה, וא� הוא טוע� שה� לא נכוני� אז זו שאלה לגמרי 

 12  לגיטימית.

 13  אז תציג לו.  עו"ד צביר�:

 14,לחלוטי�, אז תאמר לו, לחלוטי�, תאמר לו "שרו� עטיה אומר שעשית א' ו  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 15  ברי� ביחד),ב'", אי� לו מושג, אתה כבר שאלת אותו (מד

 16אה, אז גברתי רוצה רק לדעת מה שרו� עטיה אומר? בסדר, אבל ודאי   עו"ד אוחיו�:

 17  לגיטימי לשאול אותו א� יש לו הסבר.

 18אני לא רק רוצה או לא רוצה, אני רוצה שאדוני ישאל שאלות לפי דיני   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 19  ראיות וסדרי די�.

 20  הסבר למה?  עו"ד צביר�:

 21אדוני הנכבד, שרו� עטיה היה פה ואני עוד פע� אומר ל*, כמוהו כאחרי�,   עו"ד אוחיו�:

 22הוא מספר שבחקירה שאתה ניהלת הופעלו עליו לחצי�, לא התאפשר לו 

 23לצאת לשירותי� מתי שהוא רצה, לא התאפשר לו לשתות כשהוא רצה, הוא 

 24אומר את זה לתומו, הוא ג� לא, יש לו סיבה לומר את זה? כמו שאתה 

 25  ותו, אתה חקרת אותו.הכרת א

 26  מה השאלה?  העד, מר לוי:

 27  אני שואל אות*,  ש:

 28  קוד� כל, הא� זה נכו�? הא� זה נכו�?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29  שמה?  העד, מר לוי:

 30שהופעלו עליו לחצי�? הא� זה נכו� שנמנעה ממנו שתייה, ככל שהוא טוע�   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 31צאת לשירותי�, ככל שהוא טוע� את את זה, הא� זה נכו� שנמנע ממנו ל

 32  זה?
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 1  לא נכו� בעליל.  העד, מר לוי:

 2  למה שהוא יאמר דברי� כאלה?  עו"ד אוחיו�:

 3  הוא לא צרי* להסביר את שרו� עטיה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 4  אתה היית ש�.  עו"ד אוחיו�:

 5  תשאל אותו.  העד, מר לוי:

 6  אתה היית ש�.  ש:

 7  תשאל אותו.  ת:

 8התשובה "תשאל אותו" היא תשובה מצוינת, הוא באמת לא צרי* להסביר   ידי:כב' הש' מרגולי� יח

 9  אותו, עור* די� אוחיו�, הלאה.

 10  גברתי מסבירה יפה מאוד את העד.  עו"ד אוחיו�:

 11  לא, אני נאלצת, לצערי,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 12  ממש יפה.  עו"ד אוחיו�:

 13אדוני, ונדמה לי שהוא לא צרי* את לחזור וללמד מושכלות יסוד את   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14  הלימוד הזה על ידי.

 15  לגמרי לא.  עו"ד אוחיו�:

 16  נכו�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 17  לגמרי לא, ואני ג� לא בטוח שאני לומד משהו מהשיעור הזה.  עו"ד אוחיו�:

 18  זה כבר בעיני התלמיד.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 19ומר ל* ששרו� עטיה היה פה, וג� ציי� בסדר, נכו�, נכו�. אני חוזר וא  עו"ד אוחיו�:

 20  חוקרי� נוספי�. מה אתה אומר על זה? 2שבחקירה השתתפו עוד לפחות 

 21  מלבד טל ב� אב�, רפ"ק טל ב� אב�, לא השתת+ בחקירה א+ חוקר.  העד, מר לוי:

 22  ואתה היית,  ש:

 23  לפעמי� נכנסי�, ת� לי לסיי�, תודה.  ת:

 24  כ�.  ש:

 25לפעמי� נכנסי� לחדר החקירות או למשרד שלי אנשי� לשמור עליו שנייה   ת:

 26כי יצאתי או משהו כזה, כי אלה הנהלי�, אי אפשר להשאיר נחקר לבד. 

 27  מבחינה חקירתית, רק טל ב� אב� השתתפה בחקירה.

 28  אבל האנשי� האלה שואלי� שאלות?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29  מה ענייני�,לא, שואלי� מה שלומ*,   העד, מר לוי:

 30  מעירי� הערות? לא, לא,   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 31  אתה רוצה לשתות?  העד, מר לוי:

 32  מעירי� הערות?  כב' הש' מרגולי� יחידי:
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 1  הערות לגבי מה?  העד, מר לוי:

 2  אמינות התשובה, שיתו+ פעולה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 3  לא.  העד, מר לוי:

 4  החקירה של שרו� עטיה לא הוקלטה?תאמר לי בבקשה, למה   עו"ד אוחיו�:

 5  לא קיבלתי הנחיה להקליט.  העד, מר לוי:

 6א� לא הוקלטה, א� לא הוקלטה, אני בטוח שהיא הוקלטה. למה אי� לנו,   ש:

 7  מבחינת*, למה היא לא הוקלטה?

 8  כי לא קיבלתי הנחיה להקליט אותה.  ת:

 9ל ממש כי לא קיבלת הנחיה. אתה רב פקד, אתה אומר לי בעצ� שאתה פוע  ש:

 10בצורה פאסיבית לחלוטי�. א� המפקד אומר להקליט מקליטי�, וא� לא 

 11אז לא ואתה ג� לא שואל למה ומה ההבחנה ביניה� ולמה צרי* להקליט 

 12את יובל אבל לא להקליט את שרו�, למשל, וכולי וכולי, פשוט לא יודע, 

 13  פשוט מבצע.

 14  מה אתה שואל?  ת:

 15  צב הדברי� כפי שאתה מתאר לנו?אני שואל א� אלה פני הדברי�? א� זה מ  ש:

 16  לגבי מה?  ת:

 17לגבי להקליט, הנחיה לקבל, שקיבלת להקליט את יובל אסר+ והעובדה   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 18  שלא קיבלת הנחיה להקליט את שרו� עטיה.

 19  המפקדי� שלי לא מצאו לנכו� להקליט את,  העד, מר לוי:

 20  ואתה כמוב� לא שאלת שאלות?  עו"ד אוחיו�:

 21  לא.  ר לוי:העד, מ

 22, אתה פשוט מבצע sayלא, זה ממש, אי� ל* ג� דעה בעניי� הזה, אי� ל*   ש:

 23  כמו אחרו� השוטרי� הטוראי� במשטרה.

 24  בדברי� מסוימי� כ�, אנחנו גו+ היררכי.  ת:

 25  לגמרי, לגמרי, כמו הרבה פעמי� שאת� לא רוצי� לדעת,  ש:

 26  די כבר.  עו"ד צביר�:

 27  שרו�, תאמר לי בבקשה, אותו  עו"ד אוחיו�:

 28עור* די� אוחיו�, אדוני יימנע מההערות האלה לתו* הפרוטוקול. לעצמו   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29  יחשוב כל מה שהוא רוצה, 

 30  מה זה, לקהל?  עו"ד צביר�:

 31  יימנע מההערות.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 32  אני רוצה לומר לגברתי, גברתי יכולה להתעל� מההערות שלי,  עו"ד אוחיו�:
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 1  לא, לא.  מרגולי� יחידי:כב' הש' 

 2  זה חלק מהחקירה.  עו"ד אוחיו�:

 3  אי� שו� סיבה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 4  זה חלק מהחקירה הנגדית שלי.  עו"ד אוחיו�:

 5  זה החלק המיותר בתו* החקירה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 6  יכול להיות, גברתי,  עו"ד אוחיו�:

 7  על כ* לאדוני. ולכ� אני חוזרת ומעירה  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8אני חושב שאני חוקר באולמות אולי יותר מאשר גברתי ישבה באולמות,   עו"ד אוחיו�:

 9  פע� ראשונה ששמעתי הערה כזאת.

 10  טוב.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 11זה חלק מחקירה נגדית, וגברתי רשאית להתעל� מהדברי�. גברתי לא   עו"ד אוחיו�:

 12  ר.יכולה להכתיב לי את האופ� שבו אני אחקו

 13  בהחלט כ�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14  לא, מה לעשות?  עו"ד אוחיו�:

 15  אדוני ימשי*.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16גברתי יכולה להפסיק את החקירה, לא יכולה להכתיב לי אי* לשאול   עו"ד אוחיו�:

 17  שאלות.

 18  בהחלט כ�, ואדוני ימשי* ויסיי�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 19עטיה אומר לנו כא� באותה נשימה שהופעלו עליו הלחצי� תראה, שרו�   עו"ד אוחיו�:

 20האלה, אבל הוא דבק בגרסתו, לפחות באופ� מודע, ולא סיפר דברי� שהוא 

 21לא רצה לספר. אתה מבי� שע� גרסה כזו אי� שו� סיבה שהוא יבוא ויגיד 

 22  שהופעלו עליו לחצי� שלא הופעלו עליו.

 23  השאלה הבאה. אי� צור* שהעד ישיב,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 24  אתה מבי� את זה?  עו"ד אוחיו�:

 25  אי� צור* שהעד ישיב, שמעת את ההנחיה שלי. השאלה הבאה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 26  תאמר לי בבקשה, בחקירות שאתה ביצעת בתיק הזה,  עו"ד אוחיו�:

 27  באופ� כללי או השניי� האלה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 28תגיד רק  חקירות בתיק הזה חו. מהשניי� האלה?אתה זוכר שביצעת   עו"ד אוחיו�:

 29  במילי� כי לא שומעי� אות*.

 30  כ�.  העד, מר לוי:

 31כ�. אתה יכול לומר לנו, לא לגבי חשודי� שלגביה� יש חובה להקליט, א�   ש:

?� 32  הקלטת נחקרי� נוספי
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 1  אני לא זוכר.  ת:

 2  שוב, גברתי, אני מתנגדת.  עו"ד צביר�:

 3  שעלה בפע� הקודמת? זה נושא  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 4  סיפור ההקלטות? נחקר ארוכות.  עו"ד צביר�:

 5  לא,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 6  לא סיפור ההקלטות, שאלתי א� הוא הקליט,  עו"ד אוחיו�:

 7  א� עדי� נוספי� הוקלטו על ידי העד הזה, אני לא יכולה לזכור את זה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8  .מיד אפתח את החלק הזה  עו"ד צביר�:

 9  עור* די� אוחיו�, זה עניי� שעלה בפע� הקודמת?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 10  לא זוכר.  עו"ד אוחיו�:

 11  לא זוכר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 12  בוא נראה. פע� שעברה, דר* אגב, אות� שאלות עד עכשיו.  עו"ד צביר�:

 13  לא, אבל כא� השאלה מופנית אל העד עצמו.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 14  אני מחפשת בתו* זה.  �:עו"ד צביר

 15בואו, את השאלה הבודדת הזאת, ג� א� היא נאמרה ותיאמר שוב, אתה   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 16  הקלטת עדי� נוספי�, לא תחת אזהרה?

 17  אני לא זוכר.  העד, מר לוי:

 18  לא זוכר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 19  אתה יכול לבדוק בתיק?  עו"ד אוחיו�:

 20  ל לבדוק בתיק.לא, הוא לא יכו  עו"ד צביר�:

 21  אז א� את רוצה,  עו"ד אוחיו�:

 22  הוא בדק בתיק,  עו"ד צביר�:

 23  אי� צור*, אדוני יציג לפניו את המציאות.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 24גברת צביר�, את לא עונה במקומו, אלא א� כ� את רוצה לענות במקומו   עו"ד אוחיו�:

 25  ותמסרי נתו�, אני אקבל,

 26  די� אוחיו�, אתה לא יכול,עור*   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 27  אבל את לא יכולה להגיד לו מה להגיד ומה לא להגיד, בסדר?  עו"ד אוחיו�:

 28  אי� לו תיק לבדוק.  עו"ד צביר�:

 29זה לא משנה, אז תעזרי לו א� את לא רוצה, את לא יכולה לענות במקומו.   עו"ד אוחיו�:

 30  מבחינתי, גברת צביר� יכולה לתת את הנתו� הזה.

 31  אתה יכול לבדוק בתיק?  מרגולי� יחידי:כב' הש' 

 32  לא.  העד, מר לוי:
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 1  לא, הלאה, השאלה הבאה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 2  למה? יש ל* בתיק, יש ל* בתיק את כל,  עו"ד אוחיו�:

 3  מי זה ל*?  העד, מר לוי:

 4  זה לא תיק משטרה, מה זה תיק?  עו"ד גולומב:

 5  אני לא מצליח להבי� את המהל*.  עו"ד אוחיו�:

 6  לא, סליחה, גברתי, אני אגיד למה אני מתנגדת.  צביר�: עו"ד

 7  יש תיק, תעיי� בו ותית� לי תשובה, מה זאת אומרת?  עו"ד אוחיו�:

 8  במה אתה רוצה בדיוק שהוא יעיי�?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 9  בתיק.  עו"ד אוחיו�:

 10  מה זה התיק שאתה אומר?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 11  התיק, גברתי,   עו"ד אוחיו�:

 12  עשרות הארגזי�? מה?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 13מה זה אכפת לי א� זה עשרות או מאות? הוא רוצה, שיעיי� כמה זמ� שהוא   עו"ד אוחיו�:

 14  רוצה.

  15 

 16  החלטה

     17 

 18איני רואה צור( לחייב את העד כעת לעיי  בכל התיק שהוא מגה תיק, כפי 

 19די  אוחיו  מחזיק נתוני� על אודות  שידוע לצדדי�. חל+ זאת, ככל שעור(

 20חקירות שהוקלטו לעומת אלה שלא הוקלטו, הכול בהקשרו של העד, הוא 

.� 21  רשאי כמוב  להציג לו את הנתוני

  22 

 ,� 23          , במעמד הנוכחי�.2018בנובמבר  19ניתנה והודעה היו

_____________________  24 

 25  לימור מרגולי  יחידי, שופטת

  26 

 27אני אומר ל* שלפי מיטב ידיעתי, וחברתי יכולה לבדוק את זה, החקירה   עו"ד אוחיו�:

 28היחידה שהקלטת כא�, שאתה לא חייב, לפי החוק, להקליט, לפי גרסת* 

 29  של*, זו אותה חקירה,

 30  של אסר+?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 31  של אסר+. מה אתה אומר על זה?  עו"ד אוחיו�:

 32  כמו שאמרתי, אני לא זוכר אילו חקירות הוקלטו ואילו לא.  העד, מר לוי:
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 1  אני סיימתי.  עו"ד אוחיו�:

 2  חקירה חוזרת?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 3  לא.  עו"ד צביר�:

 4  תודה רבה.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 5  בכל זאת, לפני שגברתי קמה,  עו"ד נגב:

 6  תודה לעד.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 7  גיל, תודה.  עו"ד צביר�:

 8  אנחנו אתמול בצהריי�,  ו"ד נגב:ע

 9  זה בקשר ליו� רביעי?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 10  יו� רביעי הבא? זה בקשר למה שתלוי ועומד, אי� ביו� רביעי.  עו"ד נגב:

 11  (מדברי� ביחד)

 12לא, לא הבנתי א� גברתי מתכוונת ליו� רביעי שהיה או שיהיה, אבל זה לא   עו"ד נגב:

 13  קשור ליו� רביעי.

 14  כ�.  גולי� יחידי:כב' הש' מר

 15אנחנו אתמול בצהריי� קיבלנו, להפתעתנו, הודעה שהתקיימה השלמת   עו"ד נגב:

 � 16חקירה בתיק הזה, והועברו אלינו אתמול בצהריי� חומרי� שנובעי

 17מהשלמת החקירה. אני, כרגע זה נושא שאנחנו כמוב� צריכי� לבדוק, אנחנו 

 18, עקב העניי� הזה, נזכרנו שומרי� לעצמנו את כל הזכויות בעניי� זה. אני רק

 � 19  ',18ביוני  27שוב בעניי� שהיה כא� בפרוטוקול מיו

 20  ע� ההתייחסות תו* שבוע?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 21בית המשפט החליט שתינת� התייחסות, אני לא יודעת א� תו* שבוע, לקח   עו"ד נגב:

 22  אחרי כ� זמ� עד שקיבלנו פרוטוקול,

 23  מו� זמ�.נכו�, ה  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 24  '.18ביוני  27אבל הרבה שבועות חלפו מאז   עו"ד נגב:

 25  אני ביקשתי,  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 26  במקרה או שלא במקרה, עור* די� גולומב היה פה ג� אז,  עו"ד נגב:

 27  נכו�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 28  משו� מה, אז אני בטוחה שהוא זוכר.  עו"ד נגב:

 29  שתי מגברת גבאי להעלות אז על הכתב מה עשית�,ואני ביק  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 30  ומגברת צביר�, נכו�.  עו"ד נגב:

 31כ�, לא�, מה עיינת� ומה לא עיינת� ושאלתי א� יש לכ� מניעה, כי זה לא   כב' הש' מרגולי� יחידי:

,� 32  משהו שאת� אמורי
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 1  ואמרו שאי� מניעה, גברתי.  עו"ד נגב:

 2  נכו�, נכו�.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 3  לפרוטוקול. 2030עד  2026וגברתי ביקשה, ואני מפנה לעמודי�   נגב:עו"ד 

 4כ�, אחרי שזה פשוט לא הגיע, לקח המו� זמ� לפרוטוקול, אבל אחרי שזה   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 5  לא הגיע אני חשבתי שיש ביניכ� איזשהו,

 6  אי� שו� הסכמה.  עו"ד נגב:

 7  בת בעניי�.סיכו� ואני פשוט לא מעור  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 8נכו�, אז זה עניי� אחד שאני אבקש להזכיר. אני כמוב� לא אעמוד כרגע על   עו"ד נגב:

 9הזמ� שלקח לחברותיי, ככל שזה נעשה בשגגה כמוב�. עוד דבר, להשלמת 

 10החקירה צור+ מזכר של העד יאיר קפל�. להבנתנו, המזכר הזה לא עונה על 

 11בקש, זה אני אבקש הדרישות של פסק הדי� בעניי� פישר, ואנחנו נ

 12מחברותיי, מחבריי, סליחה, השלמה בנושא הזה, אבל אני מודיעה לבית 

 13המשפט שיש אפשרות שתידרש חקירה נוספת של העד יאיר קפל� בהקשר 

 14  הזה, כי הוא נחקר כבר בעבר על נושא פעולות מחשוביות שהוא ביצע, זהו.

 15  אי� שו� בעיה.  עו"ד צביר�:

 16  במידת הצור*. אי� שו� בעיה,  עו"ד גולומב:

 17  אז אולי תעמדו ביניכ� בקשר ישיר?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 18קיבלנו את זה אתמול בצהריי�. אני, א', ביקשתי להזכיר בפני בית המשפט   עו"ד נגב:

 19שנתבקשת� וא+ הורו לכ� לפני חצי שנה לתת הצהרה וזה לא קרה. בנושא 

 20  מזה כרגע. הזה אני רק שומרת זכויות, אני לא יכולה להגיד יותר

 21  אז השלמת החקירה נוגעת ליאיר קפל�?  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 22  השלמת החקירה היא השלמת חקירה מחשובית.  עו"ד נגב:

 23  מחשובית.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 24  ברור.  עו"ד נגב:

 25  לא, היא לא נוגעת ליאיר קפל�, הוא ביצע אותה רק, הוא הפיק את,  עו"ד צביר�:

 26  חד),(מדברי� בי  עו"ד נגב:

 27  זה מה שאמרתי לבית המשפט.  עו"ד צביר�:

 28  כ�, בסדר.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 29  הוא ביצע אותה, היא מחשובית.  עו"ד נגב:

 30  אוקיי. משהו נוס+?   כב' הש' מרגולי� יחידי:

 31  רגע, ביו� שני הבא יש דיו�, נכו�?  עו"ד רפפורט:
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 1ל יו� רביעי ג� נזכרתי שביו� שני, אז נכו�, אחרי שנזכרתי בחלק הראשו� ש  כב' הש' מרגולי� יחידי:

 2  נתראה ביו� רביעי, תודה.

 3רק אני אגיד היו� שגברתי, השקופית שהוגשה היו� היא מתו* ההשלמות   עו"ד צביר�:

 4  האלה שהגיעו אתמול, רק בשביל לסבר את האוז� של בית המשפט שידע.

 5  בסדר. אפשר לכבות.  כב' הש' מרגולי� יחידי:

  6 

 7  �ההקלטה הסתיימה�

  8 

 9 יגדל חלי ידי על הוקלד




