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  1 

 2  :נקדימו�ד "עו

 3א( חברי לא , זה ההתנגדות של חברי; אדוני, רק יש דבר אחד שאדוני קבע שיידו� בתחילת הישיבה

 4  היא מיותרת לדעתי, אפשר להמשי�. עומד עליה,

  5 

 6  :בית המשפט

 7  נדו�. –א( יש דברי( שצרי� לדו� 

  8 

 9  :ד מנור"עו

 10  רק רגע.

  11 

 12  :בית המשפט

 13  כ�, עור� די� מנור?

  14 

 15  :ד מנור"עו

 16כדי לא לייגע את הפרוטוקול כל פע( בכל עד בהתנגדויות לעדויות לא  ,באופ� די שגרתיכ�, כבודו. 

 17רלוונטיות, עדויות שמיעה, עדויות סברה, שינוי חזית וכיוצא בכ�, אנחנו הבהרנו שנתנגד באופ� כללי 

 18 לכל חריגה מדיני הראיות, כי בתצהירי חברי רב המרובה על החריגה מתצהירי( לגו/ העניי�. חברי

 19הגיב בבקשה מפורטת מאוד, בתגובה מפורטת מאוד שדורשת מאתנו לפרט כל חריגה וכל חריגה. א( 

 20זה לא מקובל, זה לא נעשה בדר� כלל. מעבר לדבר  ;תצהיר ולפרט�יש צור� בדבר אפשר לעבור תצהיר

 21ו באול( לא יהי –, קולות מעוותי( '"ד", "ג'", "א'"הזה, וחמור הרבה יותר, כבודו החליט ששמות כמו 

 22אחרי שהקולות האלה כאילו נעלמו מהאול(  ,והנה .הזה ובמשפט הזה ויש החלטה שלא ערערו עליה

 23מצטט לא פחות  שלא היו צריכי( להיות בו מלכתחילה, בא התצהיר של הנתבע ובעדות שמיעה הוא

 24/ ע( ועוד הוא אומר שמצורפי( סרטוני( שאות( הוא מצר ",ג'", "ב'", "א'" משלושה קולות כאלה,

 25ושאר  "ג'", '"ב", "א'"עיוותי קול וע( חיתוכי שמע. אז קוד( כל, כבודו, אני מבקש שאלה שה( 

 26ושניי( אני מבקש שתירש(  ;בית או קולות מעוותי( יוצאו אחר כבוד מהתיק�אותיות האל/

 27 בלי שנצטר� בכל אחת מה(. סברה וכיוצא בכ� ,ההתנגדות המקובלת והרגילה שלי לעדויות שמיעה

 28  א( כבודו חושב אחרת יש לנו ג( פירוט של הכל.

  29 

 30  :בית המשפט

 31  תודה רבה. כ�, עור� די� נקדימו�.

  32 
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 1  :ד נקדימו�"עו

 2אדוני בהחלטתו לא קבע שצרי� להוציא  .אדוני, חברי לא דק פורתא לא בעובדות ולא בדי� ראשית

 3לתיי( לגבי הגשה של אני ביקשתי דבר אחד מאוד ספציפי וממוקד והוא סגירת ד ;ג' ,ב' ,מהתיק א'

 4תצהירי( מסוימי( והשמעת עדויות מסוימות. ממילא אני לא ביקשתי ואני לא טענתי וממילא אדוני 

 5לא החליט שו( דבר באשר למה שאני יכול להביא בתצהיריי כ� או לא. חברי בטיעוניו מתעל( לחלוטי� 

 6ובשל כ� חובתי לפרוס  מכ� שאחת מטענות ההגנה המרכזיות שלנו היא הגנת העיתונאות האחראית

 7בפני אדוני את כל מלאכת התחקיר שהנתבע עשה עובר להכנת הכתבה, לרבות שיחותיו ע( מקורות 

 8  חסויי( שביקשו להישאר בעילו( ש(.

  9 

 10  :בית המשפט

 11  אי� זה מתיישב ע( דיני הראיות?

  12 

 13  :ד נקדימו�"עו

 14ניהל את אות� שיחות ע( אות� מתיישב ע( דיני הראיות במוב� הזה שהנתבע יכול להעיד על כ� שהוא 

 15  די אות( מקורות, ואנחנו בסיכומי(,מקורות ונאמרו לו אות( דברי( על י

  16 

 17  :בית המשפט

 18שמועה ולהפו� את זה במה שאדוני מבקש עכשיו הוא מבקש שאני אתיר עדות מפי ה ,אדוני ,אז בעצ(

 19  לעדות קבילה.

  20 

 21  :ד נקדימו�"עו

 22אני צרי� לפרוס בפני אדוני  ,סר� ר' "נבעניי� הזה להלכה של דלא, אחד הדברי(, אדוני, ואני מפנה 

 23ע( כמה מקורות שוחחו, מה שמעו מה(,  –נה שלי את מלאכת התחקיר העיתונאי כחלק מטענות ההג

 24מה מידת המהימנות שלה(. לצור� הוכחת הדבר הזה חובתי לפרוס בפני אדוני את כל המלאכה 

 25י, זה שיחות ג( ע( המלאכה הזאת, וכ� יודע כל עיתונאשהנתבע עשה עובר לשידור הכתבה. חלק מ

 26אדוני, כחלק מזכותי לחיסיו� עיתונאי מותר לי לשמור על חיסיו� המקור וכחלק  ,לכ� מקורות חסויי(.

 27אדוני מה הנתבע עשה לפני מחובתי להוכיח את טענת העיתונאית האחראית חובתי להראות ל

 28  הפרסו(.

  29 

 30  :בית המשפט

 31קבעתי בהחלטתי שזה זכותו של אדוני ושל מרשו לשמור על החיסיו� העיתונאי,  כ�, אבל אדוני, אני

 32אבל יכול להיות מאוד שזה יפגע בהגנתו במוב� זה שהוא לא יורשה להעיד על דברי( ועל עדי( שהוא 
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 1לא מוכ� לחשו/ את מה שהוא אמר. עכשיו, באמת עדותו של מר סגל מטבע הדברי( היא רצופה עדויות 

 2עכשיו, חלק� של העדויות האלה נתמכות בתצהירי( של אנשי( שמזדהי( בשמ( ויוכלו  מפי השמועה.

 3ייצבו כאשר אדוני ימצא זאת להיחקר פה על התצהירי(, לרבות עדי( שאדוני זימ� ואני מניח שית

 4אבל לגבי עדויות אחרות אני לא רואה מדוע ההתנגדות של חבר� אינה צודקת, כי אי� אות(  לנכו�,

 5טטי( שאינ( מוכני( להזדהות, שמר סגל מצהיר עליה( ומציג תמלולי( של הקלטות אנשי( שמצו

 6אי� אפשר  – שלא נית� לחקור אות( בחקירה נגדית כי ה( לא פה וה( לא יהיו פה ,שהוא ביצע אית(

 7  להסתמ� על דברי( כאלה?

  8 

 9  :ד נקדימו�"עו

 10בי� היתר הוא ג(  ביצע כדי לאמת את המידע; אדוני, מר סגל כלל בתצהיר שלו את הפעולות שהוא

 11ציר/ לתצהיר שלו את ההקלטות של השיחות ע( אות( אנשי( כולל עיוות או טשטוש של פרטי( 

 12על מנת לא לחשו/ אות( וזוהי כמוב� זכות שעומדת לו. הדבר הזה איננו גורע מכח העדות  ,מזהי(

 13  שיו, אני אטע� ואדוני יחליט,שלו ואדוני, זה הכל טענות לסיכומי( מה שאני אומר עכ

  14 

 15  :בית המשפט

 16השאלה היא הא( החלקי( האלה בתצהיר ה( חלקי( קבילי(  לא, זה לא רק לסיכומי(, זה מקדמי;

 17( כבר בשלב המקדמי או שדינ( שצרי� להתעל( מה( בהיות( עדות מפי השמועה שחבר� מתנגד לה

 18  הזה של הדיו�.

  19 

 20  :ד נקדימו�"עו

 21חקיר העיתונאי הרי התוצאה של מה שחברי מבקש זה להעלי( חלקי( מהתאדוני, אי אפשר להעלי(, 

 22בפני אדוני לא תהיה התמונה המלאה בבואו  ,א( יועלמו חלקי( כאלה מהותיי( שנעשה לפני הפרסו(.

 23חברי  – אני מציע ואני מבקש שהטענות האלה ,להחליט הא( הנתבע אכ� פעל כעיתונאי אחראי. לכ�

 24  ט.אני אשיב ואדוני יחליט מה שיחלי ,שמיעת כל הראיות לאחר ,יטע� לה� בסיכומי(

  25 

 26  :בית המשפט

 27אדוני, ברגע שאני אתיר לאדוני להכליל בפרוטוקול או בעדויות או  ,בשאלה הזאת – עוד פע(

 28בתמלילי( או בהקלטות שאדוני ציר/ עדויות שה� עדויות מפי השמועה מבלי שאדוני ישכנע אותי כבר 

 29אז אני לא רואה כיצד נית� לעשות  ,עכשיו שמדובר בדברי( ראויי( וקבילי( ושאפשר להעיד לגביה(

 30שאי� שו( סיבה להתיר עדות  ,מנוגדת , אלא א( כ� אדוני יראה לי אסמכתהאת זה ואני סבור כרגע

 31זה בסדר, אבל באמת, הוא דיבר ע( עוד אד( והוא מצטט  ,מר סגל העיד שהוא דיבר .מפי השמועה

 32וזה זכותו,  ,מה שנאמר לו, אבל זה סיפרו לו. עכשיו, כאשר אותו אדו� נכבד שאמר לו מסרב להזדהות
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 1של מר סגל שלא לחשו/ את זהותו, אבל מר סגל ג( לא יכול להסתמ� על הדברי( וזה כמוב� זכותו 

 2  הידוע של פסילת עדות מפי השמועה.האלה להבנתי, אלא א( כ� אדוני יראה לי איזה חריג יש לכלל 

  3 

 4  :ד נקדימו�"עו

 5זה ברור שאני לא יכול ", אמת דיברתי"כל הדברי( האלה באמת נכוני( לטענה של  – אדוני, אני חוזר

 6אבל אני לא טוע�, אני לא  באמצעות העד שאמר את הדברי( הללו,להוכיח את אמיתות הטענה שלא 

 7הגנת ", חלק נכבד מאוד בהגנה שלנו זה "אמת דיברתי"מצמצ( את ההגנה שלנו רק לטענה הזאת של 

 8חברתית לעשות סרית, סור לשו� הרע, חובה חוקית, מולחוק אי )2(15, סעי/ "העיתונאות האחראית

 9בדיו� הנוס/  סר� ר'את הפרסו(. כחלק מהעניי� הזה, וכ� ג( נקבע על ידי בית משפט העליו� בפרשת 

 10וג( קוד( לכ� בערעור האזרחי, שאלת המקורות, ע( כמה מקורות דיברו, ע( מי הצליבו, מה המידע 

 11הא(  ,לפני הפרסו(שהתקבל מכל מקור ומקור ואי� הדבר הזה תר( למצבו לתודעה של הנתבע 

 12ה( במהות הטיעו�  – ולא רק שה( רלוונטיי( ,אלה דברי( רלוונטיי( –הדברי( נכוני( או לא נכוני( 

 13הקרקע מיכולתנו שלנו, אדוני. ולכ� הוצאה שלה(, כפי שחברי עכשיו מבקש לעשות, בעצ( תשמוט את 

 14  להוכיח את ההגנה.

  15 

 16  :בית המשפט

 17שנאמרו על ידי בית משפט העליו� שבמסגרת העיקרו� הזה שאדוני אדוני יכול להפנות אותי לדברי( 

 18  התירו שימוש בעדויות מפי השמועה?ואני לא חולק על מה שאדוני אומר,  ,מצטט

  19 

 20  :ד נקדימו�"עו

 21 ,בכלל .אני לא חושב שהדבר הזה עלה, הדבר הזה עולה בפני אדוני בתיק הזה סר� ר'באותה פרשה של 

 22פה יש לנו כמה סיטואציות חדשניות ומעניינות, אבל זה נראה לי כתוצאה מתחייבת מהקביעה לפיה 

 23צרי� לפרוס בפני בית משפט את כל תהלי� התחקיר העיתונאי. חלק מתהלי� התחקיר העיתונאי זה 

 24מה שהעיתונאי עשה כאשר הוא פעל מול המקורות שלו. עכשיו, אני מעיד את הדברי( האלה, אני 

 25יא אות( דר� הנתבע, הנתבע היה צד לשיחות, הנתבע הקליט את השיחות, הנתבע הסתמ� על מב

 26  השיחות. הדבר הזה,

  27 

 28  :בית המשפט

 29  ואיפה זכותו של הצד שכנגד?

  30 

  31 

  32 
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 1  :ד נקדימו�"עו

 2זכותו של הצד שכנגד לחקור את הנתבע בחקירת שתי וערב על כל הדברי( האלה לשאול אותו את כל 

 3חיסיו� העיתונאי ואדוני יחליט לאחר שהוא ישמע את העדויות מה הוא מקבל השאלות בכפו/ לכללי ה

 4ומה הוא איננו מקבל, אבל א( אני לא יכול להביא בפני אדוני את הפעולות שהנתבע עשה במסגרת 

 5  ת. זה דבר שהוא מהותי להגנה שלו.התחקיר שלו אני לא יכול להוכיח את הגנת העיתונאות האחראי

  6 

 7  :בית המשפט

 8יכול להיות מאוד שאדוני צודק שתהיה לו בעיה להוכיח אבל יש בעיה בדיני הראיות, כי יש זכויות וזה 

 9לא רק למרשו של אדוני יש זכויות ג( לתובע, והזכות של התובע זה לא שיבוא עד שיגיד שאני דיברתי 

 10אי אפשר  ע( אנשי( אחרי( שהוא לא יכול, כי הרי מה שמר סגל מעיד אני מאמי� שאמרו לו, אבל א(

 11לחקור את המקור, אני לא חושב שמר סגל לא אומר אמת, אבל ג( אני לא שמעתי אותו עוד אז בטח 

 12שאני לא יכול לחשוב דבר כזה. אבל כשמר סגל אומר אמרו לי כ� וכ� ולא נית� לחקור את מי שאמר 

 13קע אותו, כי לו הרי נפגעת פה זכות בסיסית ומהותית של הצד השני לחקור את המקור או לנסות לקע

 14  לחקור את מר סגל זה לא, זה פוגע אנושות בהגנה ופוגע באופ� רציני בדיני הראיות.

  15 

 16  :ד נקדימו�"עו

 17אדוני, אני חושב שהאבחנה שאנחנו צריכי( להיזקק לה כא� היא בי� מה שאפשר להוכיח באמצעותו 

 18אמרו או לא אמרו של מר סגל לבי� מה שאפשר להוכיח באמצעות( של אות( עדי(. מה שאות( עדי( 

 19למר סגל יכול להיות שהוא רלוונטי לטענת אמת דיברתי למרות שהוא רלוונטי ג( לעניי� תו( הלב כי 

 20אנחנו אומרי( בעצ( שמר סגל הסתמ� על דבריה( בבואו לפרס(. אבל מר סגל הוא בהחלט עד ישיר 

 21ו, אני לא טוע� את ממקור ראשו� לכ� שהוא קיי( את השיחות האלה, ולכ� שהדברי( האלה נאמרו ל

 22  הטענה הזאת לאמיתות התוכ� של מה שאמרו המקורות. אני אומר,

  23 

 24  :בית המשפט

 25זה שהוא קיי( את השיחות אי� בעיה, לגבי התוכ� של השיחות, אבל מה שאדוני רוצה זה רק שהוא 

 26ד תו� השיחות אי אפשר להעיקיי( את השיחות אז זה ברור שזה נית� להעיד על זה, אבל מה שנאמר ב

 27  על זה.

  28 

 29  :ד נקדימו�"עו

 30לא, אדוני, מה שנאמר בתו� השיחות כדברי( שנאמרו למר סגל, לא כראיה לאמיתות התוכ� שלה( 

 31לעניי� טענת אמת דיברתי, כראיה לכ� שמר סגל קיי( את השיחות ושנאמרו לו אות( דברי(. זאת 
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 1ממקור ראשו� כי הוא תכלית הבאת הראיות בהקשר הזה מפיו של מר סגל ועל כ� הוא יכול להעיד 

 2  דברי( והוא תיעד את הדברי( האלה.היה צד לשיחות, הוא שמע את ה

  3 

 4  :בית המשפט

 5  טוב, תודה רבה. 

  6 

   7 
#>9<#  8 

 9  החלטה

 10התובע להורות על הוצאת נספחי( שהוגשו על ידי הנתבע המהווי( הקלטות או  חכבפניי בקשת בא 

 11 חכא תצהירי( של עדי( שאינ( מזוהי( בשמ( אשר לדבריו מהווי( עדות מפי השמועה, כאשר ב

 12אלו מלכתחילה יוצאו  התובע מבקש כי הוא לא יהיה חייב לחקור על דברי( אלו, ודברי(

 13  מהפרוטוקול.

  14 

 15בע רצו/ בעדויות מפי השמועה, כאשר חלק מעדויות אלה נתמכות בתצהירי( אכ�, תצהירו של הנת

 16של אנשי( המזוהי( בשמ( ואשר מ� הסת( יעידו בהמש� דיו� ההוכחות, בעוד שחלק מעדותו של מר 

 17סגל מתייחסת לאנשי( שאינ( מוכני( להזדהות בשמ( וה( מכוני( בתצהירו באותיות כאלה 

 18  ציטוטי( של דברי אות( אנשי(.סגל ואחרות, כאשר בתצהיר של מר 

  19 

 20עדויות אלה של אות( אנשי( עלומי( הינ( עדויות ברורות מפי השמועה אשר, מחד, לא נית� להעיד 

 21דה כי קיי( עליה( באשר לאמיתות תוכנ(, אול(, יחד ע( זאת, מותרת עדותו של מר סגל ביחס לעוב

 22  שיחות ע( אות( אנשי(.

  23 

 24ל וכל האמור לעצ( קיו( השיחות ע( אות( אנשי(, אול( כל לפיכ�, אני מתיר את עדותו של מר סג

 25ות� שיחות עוד אות( אנשי( אינ( מוכני( להיחקר על האמור בתצהיר שלה( הרי שתוכ� האמור בא

 26  אינו מותר ואינו קביל.

  27 

   28 
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 1לפיכ�, התמלילי( שצורפו ומסומני( באותיות כאלה ואחרות ושאינ� מיוחסות לעד כזה או אחר 

 2חורי הדברי( ולהיחקר בחקירה נגדית, אינ( מותרי( ואי� בכוונתי להתייחס שמוכ� לעמוד מא

 3  אליה(. 
#>10<#  4 

  5 

 6  במעמד הנוכחי%. 11/09/2016, ח' אלול תשע"וניתנה והודעה היו% 

  7 

 
  

   שופט,  אלקלעי עזריה

  8 

  9 

  10 

   11 

 12  :ד מנור"עו

 13תודה רבה אדוני. כדי לקצר את ההמש� אני רציתי להציע פרקטית שכל שאר ההתנגדויות, כלומר לא 

 14א', ב', ג', אלא עדויות שמיעה, שינויי חזית וכיוצא בכ�, אני מתייחס לשני  �ההתנגדויות הספציפיות ל 

 15דות הצדדי( כאחד, יוסכ( שאפשר להתייחס אליה( בסיכומי( והעובדה שאחד הצדדי( פר כל ע

 16  איננה ויתור על הטענה של אי קבילות או אי רלוונטיות. 

  17 

 18  :בית המשפט

 19  נקדימו�, אני מניח שאדוני מסכי(.טוב. עור� די� 

  20 

 21  :ד נקדימו�"עו

 22  ההתנגדות היא הדדית, כמוב�.

  23 

 24  :בית המשפט

 25  כ�, בהחלט.

  26 

 27  :ד מנור"עו

 28  אני אמרתי את זה.

  29 
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  1 
#>11<#  2 

 3  החלטה

 4ניתנת בזו החלטה כללית המתייחסת לשני הצדדי( כאחד, שלפיה( לא תותר עדות מפי השמועה, 

 5  עדות סברה, ולא יוגשו ראיות בלתי קבילות. 
#>12<#  6 

  7 

 8  במעמד הנוכחי%. 11/09/2016, ח' אלול תשע"וניתנה והודעה היו% 

  9 

 
  

   שופט,  אלקלעי עזריה

  10 

  11 

  12 

   13 

 14  :ד נקדימו�"עו

 15רק ברשות אדוני לחדד ולהביא את ההחלטה הקודמת של אדוני לגבי הקבילות. בעצ( מה אני רוצה 

 16שאדוני אומר זה ששיחות של הנתבע ע( עדי( שאינ( מזוהי( בשמ(, מקורות שאינ( מזוהי( בשמ( 

 17  ינ( קבילי( כראיה לאמיתות התוכ�.א

  18 

 19  :בית המשפט

 20  נכו�.

  21 

 22  :ד נקדימו�"עו

 23  את העניי� הזה בהחלטה. רק להבהירנכו�. אז א( אדוני יכול 

  24 

 25  :בית המשפט

 26בא( החלטתי לא היתה ברורה הרי שאני מבהיר ששיחות ע( אנשי( שאינ( מזוהי( בשמ( אינ( 

 27  יד על עצ( קיו( השיחה הא ותו לא.קבילי( לאמיתות תוכנ(, אול( נית� יהיה להע

  28 

  29 
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 1  :ד נקדימו�"עו

 2שני עדי( שהיו צריכי( להתייצב ולא  עכשיו, אדוני, יש לי עוד סוגיה פרוצדורלית אחת והיא לגבי

 3התייצבו, ואני אבקש מאדוני להוציא לה( צווי הבאה, האחד הוא מר יוסי חז� נמסרה לו הזמנה לדי� 

 4שאדוני הוציא, הוא לא מגיע ולכ� אני מבקש שאדוני יוציא לו צו הבאה והשני הוא מר אבי גוטסמ� 

 5  , הוא לא התייצב לחקירה עד היו(,שהגיש תצהיר במסגרת התצהירי( שהוגשו מטע( הנתבע

  6 

 7  :בית המשפט

 8  וני זימ� אותו באמצעות בית משפט?אד

  9 

 10  :ד נקדימו�"עו

 11  אני לא זימנתי באמצעות בית משפט.את מר גוטסמ� 

  12 

 13  :בית המשפט

 14  אז אי אפשר להוציא לו צו הבאה.

  15 

 16  :ד נקדימו�"עו

 17  אותה באופ� מידי., אני אמציא לו אז א( כ�, אני אבקש מאדוני שיורה על הוצאת הזמנה

  18 

 19  :בית המשפט

 20  למה אדוני לא עשה את זה לפני?

  21 

 22  :ד נקדימו�"עו

 23  אדוני, החדשות ה� טריות מהבוקר.

  24 

 25  :בית המשפט

 26  אה, אדוני סבר שהוא יגיע?

  27 

 28  :ד נקדימו�"עו

 29  כ�.

  30 

 31  :בית המשפט

 32  אות לי את ההזמנה ש,ואדוני יכול להר
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  1 

 2  :ד נקדימו�"עו

 3שהיא  18למר יוסי חז�. בתו חתמה, בתו שהיא מעל גיל  למר חז�? כ�. בבקשה אדוני. זו הזמנה

 4מתגוררת עמו חתמה על קבלה, לאחר מכ� היא מחקה את החתימה שלה. אבל זה היה לאחר שהיא 

 5  אני אבקש שאדוני יורה על הבאתו. כבר חתמה

  6 

 7  :בית המשפט

 8  לי כי אחרת הדיוני( שלי רצי( ל, זה יהיה לכ( נוח? זה דיו� שהתבטל 06/09רבותיי, תארי� 

  9 

 10  :ד מנור"עו

 11  עוד מועד, כבודו ג( לעוד יומיי(.יש לנו ג( 

  12 

 13  :בית המשפט

 14  אפשר לבצע צווי הבאה לעוד יומיי(.יש עוד מועד לעוד יומיי(. כ�. אבל אי 

  15 

 16  :ד מנור"עו

 17  לא, זה ברור.

  18 

 19  :ד נקדימו�"עו

 20  אני יכול, אדוני.

  21 

 22  :ד מנור"עו

 23  אדוני.אנחנו ג( יכולי(, 

  24 

 25  :בית המשפט

 26  בסדר גמור.

  27 

 28  :ד מנור"עו

 29  באיזה שעה כבודו קובע?

  30 

 31  :בית המשפט

 32  .09:30שעה 
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  1 

     2 
#>13<#  3 

 4  החלטה

 5  הנתבע מבקש ממני להוציא צו הבאה לשני עדי( שזומנו להיו(, מר יוסי חז�, ומר אבי גוטסמ�.  חכא ב

  6 

 7ורה על זימונו של מר לפיכ� אני מהוגש לי אישור מסירה למר יוסי חז� אשר זומ� כדי� לישיבת היו(, 

 8 06/09/16אריאל, לדיו� העתיד להתקיי( ביו(  17מבצע עובדה  ובמרח 0533535503ז יוסי חז�, ת"

 9  .09:30בשעה 

  10 

 11  .3,0005לשחררו כנגד הפקדה של העד יובא לדיו� על ידי משטרת ישראל ונית� 

  12 

 13הנתבע ידאג לזמ�  חכעד זה לא הוצג לי אישור מסירה. בא באשר לעד מר אבי גוטסמ� הרי שביחס ל

 14  אותו במסירה אישית לדיו� הקרוב שנקבע כאמור. 

  15 

 16  . הנתבע חכדי עור* די� נקדימו� בא המזכירות תמסור זימוני% לעדי% בי
#>14<#  17 

  18 

 19  במעמד הנוכחי%. 11/09/2016, ח' אלול תשע"וניתנה והודעה היו% 

  20 

 
  

   שופט,  אלקלעי עזריה

  21 

  22 

  23 

  24 

 25  :בית המשפט

 26  אפשר להמשי� בדיו�?

  27 

  28 

  29 
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 1  :ד מנור"עו

 2כ�. רק עוד הערה אחת כבודו ונתקד(. היתה לנו התנגדות נוספת לתצהיר גילוי מסמכי( נוס/ שהוגש 

 3כמו מתו� עצמו ע( מסמכי גילוי נוספי( אבל אחרי מחשבה שנייה החלטנו שאנחנו מעונייני( שהחומר 

 4  משפט ואנחנו מוותרי( על הטיעוני( הפורמליי( של ההתנגדות.כולו יהיה בפני בית 

  5 

 6  :בית המשפט

 7  אוקי. בסדר גמור. ההודעה נרשמה.

  8 

 9  :ד מנור"עו

 10  יהי חז�.העדה הראשונה היא גברת ל אז

  11 

 12  :בית המשפט

 13  בבקשה.

  14 

 15  :ד מנור"עו

 16  אחותו של התובע. 

  17 

 18  :בית המשפט

 19  אוקי. בבקשה. 

 20גברתי שבבית משפט צרי� לומר אמת, א( לא יש עונשי( בחוק. בוקר טוב ל� גברת חז�. אני מזהיר את 

 21  תעני בבקשה לשאלות.

  22 

 23   :ליהי חז�, לאחר שהוזהרה כחוק גברת, 1/ביעהתעדת 

  24 

 25  :ד נקדימו�"עו

 26  חז� בוקר טוב ל�. גברת

  27 

 28  :חז� רתהעדה, גב

 29  בוקר טוב.

  30 

 31  חקירה נגדית

 32  מוכרי% ל*?תאמרי לי בבקשה, הדברי% שפורסמו בכתבה לגבי מר אור� חז�   ש:
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 1  איזה דברי(?  ת:

 2  רס% בכתבה ושבגינו הוגשה התביעה.כל מה שפו  ש:

 3  לא, אני נחשפתי לזה מהכתבה.  ת:

 4  אוקי.  ש:

 5  מבחינת,  ת:

 6  מה שאני שאלתי זה הא% את יודעת מה פורס% עליו בכתבה.   ש:

 7  אה, סליחה, אני מצטערת, פשוט פע( ראשונה שאני במעמד הזה אני קצת נרגשת.   ת:

  8 

 9  :המשפטבית 

 10  זה בסדר.

  11 

 12  המש* חקירה נגדית

 13  כ�. על איזו כתבה אנחנו מדברי%?  ש:

 14  של עמית סגל.  2על התחקיר של ערו6   :ת

 15  זוכרת מתי הוא פורס%?  ש:

 16  כ�, הוא פורס( א( אני לא טועה ביוני.   ת:

 17  בשנת?   ש:

 18  . 2015השנה   ת:

 19  כ�. ועל מה הוא הגיש את התביעה מתו* הכתבה?   ש:

 20  על סחר בסמי( שימוש בסמי( וסחר בנשי(.   ת:

 21  סחר בסמי%?   ש:

 22  זה מה שפורס( בכתבה.   ת:

 23  שהוא סחר בסמי%?  2015כ�? פורס% בכתבה של יוני   ש:

 24  זה מה שעמית סגל פרס(.   ת:

 25לא פורס% שהוא סחר בסמי%, את רוצה לשנות  2015אני אומר ל* שבכתבה מהשמונה ביוני   ש:

 26  את התשובה של*? 

 27אני מדברת על הכתבה שפורסמה, א( אני לא טועה ביוני, אני לא זוכרת תאריכי( מדויקי(,   ת:

 28אני יודעת שמה שעמית פרס( זה סחר בסמי( וסחר בנשי(. אני לא יודעת להגיד ל� תארי� 

 29  מדויק מתי זה היה. 

 30  אחי* אור� חז� מה הוא עשה בבולגריה כשהוא גר ש%?   ש:

 31  יהל מלו�. אני יודעת שהוא עבד והוא נ  ת:

 32  ניהל מלו� איפה?   ש:
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 1  בבורגס.   ת:

 2  מה היה שמו של המלו�?  ש:

 3  אני לא יודעת.   ת:

 4  הוא ניהל רק מלו�?  ש:

 5  כ�.  ת:

 6  היה לו איזה שהוא קשר לקזינו? בבורגס?  ש:

 7  אני יודעת שהיה במלו� קזינו. כ�.   ת:

 8  היה במלו� קזינו?  ש:

 9  כ�.   ת:

 10  חלק מהמלו� או היה נפרד מהמלו�?הקזינו שאת יודעת שהיה במלו� הוא היה   ש:

 11אני לא יודעת בדיוק, אני יודעת שהיה מלו� שבתוכו היה קזינו. אני לא יודעת א( הוא היה   ת:

 12  שיי� למלו� או לא למלו�. 

 13  ואור� חז� היה קשור לקזינו?   ש:

 14  לפי ידיעתי לא.   ת:

 15  לא היה לו שו% קשר לקזינו?   ש:

 16  לפי ידיעתי לא.   ת:

 17  ו? הוא היה בקזינ  ש:

 18אני לא יודעת, כשאני הייתי אתו ש( אני לא הייתי אתו בקזינו, אני הייתי אתו במלו�. והיינו   ת:

 19  בקזינו, אני לא יודעת א( זה קזינו של המלו�. אני לא יודעת על איזה קזינו אתה מדבר. 

 20  אז בואי נראה באמת מה את יודעת.   ש:

 21  אוקי.  ת:

 22. תאשרי לי בבקשה שאת פרסמת �18/07/13בפייסבוק באני מציג ל* סטטוס שאת פרסמת   ש:

 23  ה.את הסטטוס הז

  24 

 25  :בית המשפט

 26  זה מוצג, אדוני?

  27 

 28  :ד נקדימו�"עו

 29  זה לא מוצג, אני מציג לה ומגיש.

  30 

  31 

  32 
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#>15<#  1 

 2  החלטה

 3  .1נ/ מוגש ומסומ� 18/07/13סטטוס בפייסבוק מיו( 
#>16<#  4 

  5 

 6  במעמד הנוכחי%. 11/09/2016, ח' אלול תשע"וניתנה והודעה היו% 

  7 

 
  

   שופט,  אלקלעי עזריה

  8 

  9 

  10 

   11 

 12  המש* חקירה נגדית

 13  אוקי. את ליהי חז� שפרסמה את הסטטוס הזה?   :ש

 14  כ�.   :ת

 15  אוקי. תקריאי לנו בבקשה מה כתוב ש%.   ש:

 16  איזה בורגס, איזה משפחה, איזה קזינו גולד.   ת:

 17  כ�, מה זה קזינו גולד?  ש:

 18  זה הקזינו שאני ביליתי בו וכתבתי את הסטטוס הזה כי זכיתי בקזינו.   ת:

 19  זה היה הקזינו שאור� ניהל?  ש:

 20  לפי מיטב ידיעתי אור� לא ניהל קזינו, אור� ניהל מלו�.   ת:

 21  כשאת היית בקזינו שנקרא קזינו גולד אור� היה ש%?  ש:

 22  כ�, הוא היה אתי, הוא בילה אתי.   ת:

 23  ואת עומדת על כ* שלא היה לו שו% קשר לזה.   ש:

 24  לפי מיטב ידיעתי לא היה לו קשר לקזינו.   ת:

 25מעניי� מאוד, אז כשאת כותבת 'איזה בורגס איזה משפחה איזה קזינו גולד', אז למה הכוונה,   ש:

 26  מה הקשר בי� בורגס למשפחה לקזינו גולד? 

 27אני אסביר, אחי אור� נסע לטפל במצב הבריאות שלו, אני לא ראיתי אותו שנה, לאחר תקופה   ת:

 28קשה בלימודי( אני נסעתי ע( ההורי( שלי לבורגס לפגוש את אחי לאחר שנה שלא ראיתי 
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 1אותו. לכ� זה 'איזה בורגס, איזה משפחה', כי אנחנו היינו כל המשפחה, 'איזה קזינו גולד', 

 2  תי בקזינו, פע( ראשונה שהייתי בקזינו ושיחקתי וזכיתי. שוב, כיוו� שזכי

 3א% אני אומר ל* שיש מסמכי% והתכתבויות של דואר אלקטרוני שבה% אחי* מופיע כבעל   ש:

 4  תפקיד בכיר בקזינו גולד אי* תגיבי לכ*?

 5  אני לא יודעת אי� אני אגיב, אני יודעת שלא על זאת התביעה. ולא,  ת:

 6חרת. אי* אתה מגיבה לטענה שאחי* מופיע חתו% על מסמכי% אבל אני שאלתי שאלה א  ש:

 7  תכתובות דואר אלקטרוני שקשורות אותו לקזינו גולד?

 8אני שוב אומרת, לא על כ� התביעה, אני לא יודעת איזה מסמכי(, אני לא באתי כאילו אני   ת:

 9  לא מכירה אני יודעת שהתביעה היא על משהו אחר. 

 10  במועדוני חשפנות בבורגס? טוב. ידוע ל* א% אור� ביקר  ש:

 11  כ�.  ת:

 12  ביקר?  ש:

 13  במועדוני חשפנות כ�.  ת:

 14  את יודעת מה שמות המועדוני%?  ש:

 15  לא.  ת:

 16  את יודעת כמה פעמי% הוא ביקר?  ש:

 17  דעת שאני ביקרתי אתו ש( פע( אחת.לא, אני יו  ת:

 18  הלכת יחד אתו למועדו� חשפנות?  ש:

 19  שבת שיש בזה דבר פסול.אני לא חו כ�, הלכנו לשתות בירה, ג( פה באר6  ת:

 20  אוקי. וצפית% במופע חשפנות?  ש:

 21  לא, ישבנו ושתינו בירה על הבר.  :ת

 22  כ�? ולא היה ש% מופע חשפנות באותו זמ�?  ש:

 23  על זה. אני הייתי ע( אחי על הבר, אני לא יודעת, אני לא הסתכלתי  ת:

 24  את הסתכלת על הבירה.   ש:

 25  רי( שהיינו. אני הסתכלתי על ההוויה ע( אחי, ע( עוד חב  ת:

 26  כ�, מי היו החברי% שהיו אתכ%?  ש:

 27  היו חברי(, היה אחי, עוד חבר.   ת:

 28  מה שמו של אחי*?  ש:

 29  עומרי.   ת:

 30  עומרי, כ�, מי עוד?  ש:

 31  אני לא ממש זוכרת, אנחנו היינו הרבה אנשי(.   ת:

 32  כ�.   ש:
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 1ג( אנשי( שאני, אנשי(, אני לא זוכרת זה היה ממש מזמ�, אבל אני בעיקר אני הייתי ע(   ת:

 2  אחי( שלי כשנסענו לבקר והלכנו ובילינו ואני לא רואה בזה שו( דבר פסול. 

 3  אוקי. את זוכרת את הש% של המועדו�?   ש:

 4  לא.   ת:

 5  א% אני אנסה להזכיר ל* אולי תיזכרי?   ש:

 6  קוראי( לו בכלל.  לא, אני לא יודעת אי�  ת:

 7  אבל אולי אני אציע ל* ש% ואולי זה יזכיר ל* משהו?   ש:

 8אתה יכול לנסות, אני יכולה להגיד ל� בוודאות שאני לא יודעת אי� קוראי( למקו(, זה ג(   ת:

 9  היה לפני הרבה זמ�. 

 10  עד כדי כ*.   ש:

 11  ג( אני לא התעניינתי בש( של המקו(, הלכתי וביליתי ע( אחי.   ת:

 12  די כ*. תאמרי לי בבקשה, אור� קיבל שירותי מי� מנערות ליווי בבורגס? עד כ  ש:

 13  לא.   ת:

 14  אי* את יודעת?  ש:

 15  כי אני מכירה את אחי.   ת:

 16  את שאלת אותו?  ש:

 17  כ�, דיברנו על זה.   ת:

 18  ומה הוא אמר ל*?  ש:

 19  שלא.   ת:

 20  שלא. אוקי. אור� השתמש בסמי% בבורגס?   ש:

 21  לא.   ת:

 22  אי* את יודעת?  ש:

 23  י מכירה את אחי, ואני יודעת שג( מבחינה בריאותית הוא לא מסוגל לעשות זאת. כי אנ  ת:

 24  את שאלת אותו את השאלה הזאת?   ש:

 25  כ�.   ת:

 26  מה הוא אמר ל*?  ש:

 27  שלא.   ת:

 28שלא. אוקי. זאת אומרת כל הדברי% האלה שאת אומרת שהיו בפרסומי% שאת אומרת שה%   ש:

 29  לא נכוני% זה בגלל שאת שאלת את אור� והוא אמר ל* שזה לא נכו�. 

 30לא. זה בגלל שאני יודעת מי זה אחי. אני מכירה אותו ואני יודעת שהוא ג( לא יכול לעש�   ת:

 31אני יודעת שהוא לא יסחר בסמי( ולא יסחר  סמי( וג( שהוא לא יעשה את זה והכי חשוב

 32  בנשי(. 
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 1טוב. תאמרי לי בבקשה, את אומרת בתצהיר של* שהלימודי% של* התעכבו בשנה כתוצאה   ש:

 2  מהכתבה, נכו�? 

 3  הלימודי( שלי התעכבו בשנה, הפרסומי( היו לקראת, אני סיימתי ראיית חשבו�.   ת:

 4  באיזה תארי*?   ש:

 5   באיזה תארי� אני סיימתי?  ת:

 6  באיזה תארי* סיימת ראיית חשבו�?   ש:

 7  ביו( חמישי האחרו� ניגשתי למבח� מועצת רואי החשבו�.   ת:

 8  חמישי האחרו� עכשיו?  ש:

 9  נכו�,   ת:

 10  . 2015 �לא, אבל אני חוזר עכשיו ל   ש:

 11את שנת ההשלמה בקריה  2015אז אני מסבירה, אני הייתי אמורה לסיי( בספטמבר   ת:

 12האקדמית אונו, לקראת יוני התחילו המבחני( של הסופיות כדי שאעבור ואגש לבחינות 

 13הלכתי ותמכתי במשפחתי, חזרתי  עלימועצת רואי החשבו�, בגלל כל המצב זה נורא השפיע 

 14י( וניסיתי ללמוד ולא הצלחתי ונכשלתי לכ� התעכבתי לתקופה להורי(, אני לא גרה ע( ההור

 15  שנה בלימודי( ורק עכשיו אני מסיימת. 

 16  עד עכשיו לא למדת? 2015את אומרת לנו שבעצ% כל השנה מיולי   ש:

 17  נובמבר.�ראוקטוב�אני אומרת שוב, אני למדתי עד המבחני( של ספטמבר  ת:

 18  של איזה שנה?   ש:

 19אית( כי אני הייתי עסוקה בלתמו� במשפחתי ולהתמודד ע( אני לא הצלחתי לעבור  2015של   ת:

 20ואני נכנסתי ג( לדיכאו� ולכ� לא הצלחתי, וכ�, רק עכשיו ניגשתי  עליזה כי זה השפיע 

 21  למבחני( וסיימתי. 

 22  מה לגבי הלימודי% האקדמיי% של* באותה שנה? למדת?  ש:

 23  אני לא הלכתי לשיעורי( בגלל זה נכשלתי.   ת:

 24  אלתי הא% למדת. את היית רשומה ללימודי% בשנה הזאת? קוד% כל אני ש  ש:

 25  בוודאי.   ת:

 26  איפה את היית רשומה?   ש:

 27  בקריה האקדמית אונו.   ת:

 28  באיזה מסגרת?  ש:

 29  שנת השלמה.   ת:

 30  מה זה שנת השלמה?   ש:

 31שנת השלמה זה שנה רביעית שעושי( אחרי סיו( תואר במנהל עסקי( וחשבונאות כדי לגשת   ת:

 32  למבחני מועצת רואי החשבו�. 
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 1  אוקי. זאת אומרת את השנה הזאת את בילית בשנת השלמה.   ש:

 2  נכו�.   ת:

 3  בקריה האקדמית אונו.   ש:

 4  נכו�.   ת:

 5  נכו� שעכשיו נרשמת לתואר שני?  ש:

 6  נכו�, ואני ביטלתי אותו.   ת:

 7  ביטלת אותו?  ש:

 8  כ�.   ת:

 9  מתי נרשמת?  ש:

 10  אני לא זוכרת, הציעו לנו מסלול מיוחד בתחילת שנת ההשלמה ולכ� נרשמתי.   ת:

 11  אוקי. תואר שני בחשבונאות?  ש:

 12  תואר שני בשוק ההו� ומנהל עסקי(.   ת:

 13  נרשמת ומתי ביטלת את הלימודי%?  ש:

 14  א( אני לא טועה.  2015צמבר ביטלתי את זה בסביבות ד  ת:

 15  והמשכת את שנת ההשלמה, נכו�?   ש:

 16  אני לא הייתי, חצי שנה,   ת:

 17  המשכת להיות רשומה בלימודי שנת השלמה.   ש:

 18  כ�, עד שה( נגמרו.  ת:

 19  נגמרו.אוקי. עד שה%   ש:

 20  .2015בנובמבר   ת:

 21  ב חברתי.ענות בתצהיר של* לגבי מצאוקי. עכשיו תגידי לי בבקשה יש ל* כל מיני ט  ש:

 22  נכו�.  ת:

 23  נכו�?  ש:

 24  כ�.  ת:

 25  ה כמה דברי% שאת פרסמת בפייסבוק.בואי אני רוצה להציג בפני* בבקש  ש:

 26  אוקי.  ת:

 27  ונראה את המצב החברתי של* בדיוק.  ש:

 28  אוקי.  ת:

  29 

  30 

  31 

  32 
#>18<#  33 
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 1  החלטה

 2  .9נ/ ,8נ/ ,7נ/ ,6נ/ ,5נ/ ,4נ/ ,3נ/ ,2נ/ פרסומי( מהפייסבוק מוגשי( ומסומני(
#>19<#  3 

  4 

 5  במעמד הנוכחי%. 11/09/2016, ח' אלול תשע"וניתנה והודעה היו% 

  6 

 
  

   שופט,  אלקלעי עזריה

  7 

  8 

  9 

   10 

 11  :חז� העדה, גברת

 12  וואו.

  13 

 14  :ד נקדימו�"עו

 15  מה לעשות.

  16 

 17  :חז� רתהעדה, גב

 18  .לפחות תמונות שיצאתי יפה

  19 

 20  :ד נקדימו�"עו

 21  כ�, אני שמח. כ�. אלה כול( תדפיסי(,

  22 

 23  :ד מנור"עו

 24  אנחנו ג( מקבלי(?

  25 

  26 

  27 

  28 
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 1  :ד נקדימו�"עו

 2תקבלו, חברי(, אני לא אחסו� מכ( את העונש. תני לה( עותק, כולל איזה סטטוסי( שאת פרסמת 

 3י/ לי, איזה פורי( שמח, כמה בפייסבוק בשנה האחרונה ע( חברי(, חברות, מסיבות, חגיגות, איזה כ

 4  כי/.

  5 

 6  תחקירה נגדיהמש* 

 7הפרסו% על אח של* של* שחיי החברה של* נפגעו כתוצאה מאי* זה מתיישב ע% הטענה   ש:

 8  ?2בחדשות ערו. 

 9 4חודשי( לאחר הפרסו(.  4אז כל הפרסומי( שהבאת לי האחרו� זה באוקטובר. בער�   :ת

 10חודשי( שאני הייתי בה( בדיכאו� והיה לי קשה. אז כ� יצאתי, ביליתי וחגגתי וכ� נסעתי 

 11ורא שהיה לי בלימודי( בגלל התחקיר שלכ(, אז לפריז ע( ההורי( שלי אחרי הכישלו� הנ

 12ההורי( שלי הפתיעו אותי ורצו לעשות לי קצת טוב. וכ� אני מבלה ע( אחי בפורי( כי הוא 

 13חזק כלפי חו6 והוא מנסה שאנחנו לא נישבר. זה לא מה שהרס לי חברתית, מה שהרס לי 

 14 ת יכולה לארג� לנו סמי(?את יכולה לארג� לנו זונות? אחברתית זה שחברי( שלי אומרי( לי 

 15כשהמרצה שלי קורא לי כל שיעור אחרי הודעת פוש על אחי ושואל אותי א( אני בסדר ומה 

 16שהרס לי חברתית זה שגברי( לא רוצי( אותי כי חושבי( שאני ג( סוחרת בסמי( 

 17  ושהמשפחה שלנו היא משפחת פשע שסוחרת בנשי( וסמי(. 

 18שי% רבי% מתייחסי% אליי* כאל מצורעת, כאל אני רואה שאת כותבת בתצהיר של* שאנ  ש:

 19  מוקצה מחמת מיאוס. 

 20  נכו�.   ת:

 21אני ראיתי בתמונות האלה שאת פרסמת בפייסבוק הרבה מאוד אנשי% שרוצי% בחברת*   ש:

 22  מחייכי% ושמחי% יחד את*. 

 23  אתה יודע אנשי( שרועי( לרעתי לא יפרגנו לי בפייסבוק.   ת:

 24  י שאלות נוספות.הבנתי. תודה רבה, אדוני, אי� ל  ש:

  25 

 26  :בית המשפט

 27  תודה רבה יש חקירה חוזרת?

  28 

 29  :ד מנור"עו

 30  פע( אני נורא סקר� רק לשאלה אחת.בדר� כלל אי� לי, כבודו, אבל ה

  31 

  32 
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 1  חקירה חוזרת

 2  כמה הרווחת בקזינו?  ש:

 3  אפילו את זה אני לא זוכרת.  :ת

  4 

 5  :ד מנור"עו

 6  לא נורא, את לא צריכה לענות לי.

  7 

 8  :בית המשפט

 9  רבה. כ�, אדוני מר חז�.טוב, תודה 

  10 

 11  :ד מנור"עו

 12  סליחה כבודו בקטע ביניי(, כבודו יכול להאיר את עינינו עד מתי בער� הוא יישב היו(?

  13 

 14  :בית המשפט

 15  כמה עדי( שיש לכ( ככה אני אשב.

  16 

 17  :ד מנור"עו

 18  לתובע יש, זה העד האחרו�.

  19 

 20  :בית המשפט

 21כמה יש לאדוני, ככל שיתיר לנו הזמ�, אני אי� אנחנו נתחיל, נראה מי הוא הביא היו(, אני לא יודע. 

 22לי הגבלה. עד הערב. שלו( ל� אדוני. א( יש לאדוני איזו בעיה אדוני יכול לשבת. בוקר טוב ל� מר 

 23תענה בבקשה  חז�, אני מזהיר את אדוני שבבית משפט צרי� לומר את האמת, א( לא יש עונשי( בחוק,

 24  לשאלות.

  25 

 26  :חז�, לאחר שהוזהר כחוקמר אור� התובע, , 2/ביעהתעד 

  27 

 28  :ד נקדימו�"עו

 29  בוקר טוב ל�. 

  30 

 31  :התובע

 32  בוקר טוב.
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  1 

 2  תנגדיחקירה 

 3  תאמר לנו בבקשה, אתה קראת את התצהיר של* לפני שחתמת עליו?  ש:

 4  אני קראתי את התצהיר שלי, כ�.  ת:

 5  כל מה שכתוב בו הוא אמת?  ש:

 6  כ�.  ת:

 7  בתצהיר של*?אתה רוצה לשנות משהו ממה שאתה כתבת   ש:

 8  א( יש משהו שמפריע ל� אתה מוזמ� להציג בפניי, כרגע לא.   ת:

 9  אני שואל אות* כרגע א% יש משהו שאתה רוצה לשנות ממה שאתה כתבת בתצהיר של*.   ש:

 10  אז כרגע וג( בעתיד לא.   ת:

 11יפה. בוא תספר לנו בבקשה במה אתה עסקת מאז שהשתחררת משירות* הצבאי. איפה   ש:

 12  עבדת ומה אתה עשית?

 13עזבתי את הצבא כסג� בחיל האוויר, ויתרתי על תקופת הקבע שלי, אבא נבחר בשעתו לכנסת,    ת:

 14אני ויתרתי על תקופת הקבע, יצאתי מהצבא, בהתחלה עזרתי לסגור את כל הענייני( 

 15  המשפחתיי(, מה שנקרא בעברית קלה עסקי רוח, ניסיונות של עסקי( שאבא הקי(. 

 16  איזה עסקי%? עסקי רוח?  ש:

 17  ניסיו� לעשות פרויקט נדל"� היה ניסיו� להקי( תחנת דלק. היו ניסיונות. היה   ת:

 18  ניסיונות של*.  ש:

 19לא, ניסיונות של אבא, אני הייתי בצבא, אני השתחררתי מכיוו� שהחוק לא מאפשר לחבר   ת:

 20כנסת להחזיק חברות או לקיי( עסקי(, אז זה חלק מהסיבות למה שהשתחררתי ג( מהצבא. 

 21 4 קיבל את זה, דר� אגב, ולכ� ג( השתחררתי למרות שאני הייתי חתו( היתה ועדה, הצבא

 22  שני( קבע בלי קנס של שקל אחד.

 23  אדוני, זה כל זה לא מה שאני שאלתי. אני לא שאלתי מה היה בצבא.  ש:

 24  לא, אבל,   ת:

 25  אני שאלתי מה היה אחרי הצבא.   ש:

 26  אני מסביר, השתחררתי מהצבא, עזרתי למשפחה, אחר כ�,   ת:

 27  דבר.  �רק רגע, תרשה לי, ברשות* אני אעבור את* דבר   ש:

 28  יש ל� את כל הזמ� שבעול(.   ת:

 29אני מודה ל*. כשאתה אומר שאבי* לא היה יכול להחזיק באות% עסקי% זאת אומרת שאתה   ש:

 30החזקת עבורו באות% עסקי% כי הוא לא היה יכול לעשות את זה כי הוא היה חבר כנסת 

 31  באותה עת?
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 1משתי יותר בעגה שכונתית נקרא לזה כנער שליחויות כדי לסגור כל מה שהיה לא, אני שי  ת:

 2  פתוח. כ�. 

 3  לסגור את העסקי%.   ש:

 4בוודאי, אני קראתי לזה בהתחלה, תואיל להקשיב, סליחה שאני חלילה לא בא לפגוע, היה   ת:

 5ניסיונות לעשות עסקי( ולכ� הדברי( היו פתוחי( ולכ� יצאתי מהצבא כל חיי, כבודו, אני 

 6  אבא שלי קרא לי יו( אחד ואמר לי,  17הייתי עצמאי. עוד לפני הצבא בגיל 

 7  י הצבא.מר חז�, אני שואל על אחר אבל  ש:

  8 

 9  :בית המשפט

 10  אבל מר חז�, תענה תתמקד בשאלות.

  11 

 12  :התובע

 13  אי� בעיה, אני ממשי�, אני רוצה להסביר את המטריה.

  14 

 15  המש* חקירה נגדית

 16  מה היה אחרי אות% עסקי רוח כפי שאתה מכנה אות%?  ש:

 17נסעתי לדרו( אמריקה כמו כל הצעירי(, אני סיימתי את הכל, היה  2003נובמבר אוקטובר   :ת

 18לי קצת פנוי זמ�, קצת הרבה, תכננתי טיול קצר והשתקעתי קצת יותר מזה. איפה שהוא 

 19באפריל אריק שרו� ז"ל הודיע שהוא מקיי( את תכנית ההתנתקות החלטתי שאני חוזר לאר6 

 20לעבוד בתכנית וחזרתי לכא� הקמתי ביחד ע( חברי( את מטה המאבק, היה משאל מתפקדי( 

 21בק במשאל ניצחנו במשאל ( והקמנו את מטה המאבליכוד, חזרתי ביחד ע( חברי

 22  המתפקדי(.

 23  כ�, מה היה אחר כ*?  ש

 24קצת אחרי כמו רוב הצעירי( אתה יודע בסו/ אני חז� ולא רוטשילד, אני הייתי צרי� ג(   ת:

 25להרוויח קצת כס/, טסתי לארצות הברית, הוצאתי ויזה כדת ודי� וטסתי לארצות הברית 

 26  הצעירי( בארצות הברית אחרי צבא. ועבדתי כמו כל

 27  בתור מה?  ש:

 28  מכרתי איגואנות מגבות ציוד חו/. עבדתי בחנות חו/ בניו ג'רזי על החו/,  ת:

 29  היה מותר ל* לעבוד בארצות הברית?  ש:

 30  שו( פסול, בעל החנות היה ישראלי.מיטב ידיעתי לא היה בזה   ת:

 31  תה היית ש%.ודה בארצות הברית כשאאני שואל א% היה ל* היתר עב  ש:
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 1יר. קיבלתי לא היה לי היתר מיוחד, אני הייתי כמו כל הישראלי( שטסי(, היתה לי ויזת תי  ת:

 2  אשרת שהייה לחצי שנה.

 3  כ�.  ש:

 4נשארתי ש(, אגב, חזרתי שוב בחזרה ג( בגלל תכנית ההתנתקות כשהוחלט בעצ( להתקד(   ת:

 5לקד( את תכנית  ולא לעשות משאל למרות שמשאל המתפקדי( קבע שלא להתנתק, כ�

 6ההתנתקות אז חזרתי לאר6. היתה תקופה מאוד ארוכה שג( ביליתי בנווה דקלי( עד הגירוש, 

 7בטח ניגע  זה מה שאני עשיתי אחרי צבא. זה היה ג( המשבר הראשו� בחיי, דר� אגב, שאנחנו

 8  במשברי( במהל� החקירה.

 9  מה היה לאחר תכנית ההתנתקות?  ש:

 10למדתי משפטי( במקביל, תואר שאני מסיי( אותו בימי( אלה,  2005לאחר מכ� באוגוסט   ת:

 11סטודנטיאלית באגודת למדתי משפטי( בקריה האקדמית אונו, לקחתי חלק בפעילות 

 12שנה אחרי אחי עומרי נפצע במלחמת לבנו� השנייה לוח( גולני, נפצע  2006�הסטודנטי(. ב

 13העבודה, החלטתי שאני עוזב את הפעילות וחזרנו  בדרו( לבנו� והחלטתי שאני עוזב את

 14  ריאל ופתחתי מסעדה כדי לעזור לו,לא

 15  לי, איזה עבודה עזבת באותו שלב? סלח  ש:

 16אני הייתי פוליטית, עבודה פוליטית באגודת הסטודנטי( בקריה האקדמית אונו. בי� לבי�   ת:

 17(, עבודות של צעירי( עבדתי בעוד כל מיני דברי( היתה תקופה שניסיתי, כמו כל הצעירי

 18בגלל שחטפתי עוד פע(  "יס", עזבתי את שירות לקוחות "יס"ניסיתי לעבוד בשירות לקוחות 

 19אירוע בריאותי ע( האסטמה, אני הייתי בחופשת מחלה של תקופה מאוד ארוכה, חודשיי( 

 20הודיעו לי שבצער רב על א/ שה( השקיעו בי קורס,  "יס"ומשהו. ע( אשפוזי( ארוכי( אז מ

 21וג( ש( שוב, בלי קנס, ידוע היו( שבחברות האלה מי  עליקורס הכשרה ה( נאלצי( לוותר 

 22שעובד ומסיי( עבודה לפני הזמ� אז הוא צרי� לשל( קנס כי בעצ( השקיעו בו הכשרה. ה( 

 23  לא מאפשרי( לי להמשי�. הממושכי( שחררו אותי כי ה( ראו שהמצב הבריאותי והאשפוזי(

 24  י, אז אני מאוד אודה ל* א% תענה.מר חז�, אתה מרחיב מעבר לשאלות של  ש:

 25  אתה שאלת באיזה עבודה.  ת:

 26אני לא שאלתי על קנסות ואני לא שאלתי על כל מיני ענייני% פנימיי% שהיו ל*. אחרי תכנית   ש:

 27  ות מה היה התפקיד הבא של* ואיפה?ההתנתק

 28אחרי תכנית ההתנתקות עדיי� אני הייתי באגודת הסטודנטי( פעלתי בקריה אז אני אמרתי,   ת:

 29האקדמית אונו, בי� לבי� ניסיתי ג( לעשות את התואר במשפטי(, אבל אני הייתי עסוק כל 

 30הזמ� בפעילות הסטודנטיאלית עד שאחי נפצע בלבנו� אז חזרתי לאריאל, מספר חודשי( אחרי 

 31  דה. אחרי זה,עבדתי באריאל במסע 2006לקראת סו/ 

 32  איזו מסעדה?  ש:
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 1  .מסעדת בשרי(  ת:

 2  מה שמה?  ש:

 3  "באבא גריל".  ת:

 4  ת עבדתי, אתה היית עובד שכיר ש%?מה זאת אומר  ש:

 5  ותר.אני הייתי עובד במסעדה, כ�. אני לא הייתי הבעלי( א( לש( אתה ח  ת:

 6  מי היה הבעלי%?  ש:

 7חרי זה החברה היה בעל החברה, אהיה בעלי( בתחילה החברה היתה שייכת לעור� הדי� הוא   ת:

 8  היתה חברה משפחתית.

 9  משפחתית של מי?  ש:

 10  של המשפחה שלי. משפחתית זה משפחתית.  ת:

 11  מי היו בעלי המניות בה?  ש:

 12  ההורי(.  ת:

 13  רה של ההורי%?אוקי. ואתה היית עובד שכיר של החב  ש:

 14  אני הייתי עובד ולא, במקביל פתחתי חברה נוספת שלי.   ת:

 15  ששמה?  ש:

 16  חי יוזמה בע"מ החברה הזאת לאחי היה חלו( לאחי עומרי היה לו חלו( שיהיה לו בר. א  ת:

 17  ?�שיהיה לו   ש:

 18בר. פתחתי בר בתל אביב במקביל לעבודה במסעדה ששמו היה אלווד בתחילה, אחרי שנה   ת:

 19ומשהו היתה הצעה משותפי( לעשות שיפו6, זה מאוד קר6 לי, אתה יודע באנו מאריאל, 

 20עבדנו, התפרנסנו יפה אבל מאוד קר6 לי להיות כמו כל הברי( הפנסיי( בתל אביב שאנשי( 

 21 ה התפתיתי. נכנסו שותפי(, עשינו שיפו6, קראנו למקו(מוד SMSעומדי( בתור ושולחי( 

 22  פליישר, אני עשיתי את טעות חיי,

 23  פליישר או מלו� פליישר?  ש:

 24אני, קראנו לו פליישר, רצו לקרוא לו מלו� פליישר בהתחלה, אבל הש( שלו היה פליישר, ככה   ת:

 25לפלאפו� שלי א( אפשר הוא ידוע שגור בעיניי רבי(. דר� אגב, עד היו( אני מקבל טלפוני( 

 26להזמי� מקו( בבר. עבדתי במלו� פליישר ע( שותפי(, הסיבה שהיתה טעות היא אחת, כי 

 27כשאני רציתי להפו� להיות בעצ( כמו כל התל אביביי( איבדתי את עצמי, את האופי שלי, 

 28את החמימות את מה שהבאנו בעצ( אנחנו לתל אביב והעסק הזה הסתב�. היה לי סכסו� 

 29חתמנו על סגירה, פירוק החברה, כל אחד ללא  2011לכאורה נגמר בטוב. ביולי שותפי( ש

 30טענות, ללא מענות ולכ� אני אומר לכאורה, כי כשאני גרתי בבולגריה שני( אחרי ה( עשו 

 31הלי� בוררות במעמד צד אחד קיבלו פסק די� ומכיוו� שאני אד( שמשל( את חובותיו אז ג( 

 32  ור.לכנסת. זה הסיפאת הדבר הזה שילמתי ע( בחירתי 
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 1  ניהלת מול% את אותו הלי* בוררות, התנגדת לטענות שלה% בהלי* הבוררות?  ש:

 2  לא, לא היה הלי� הכל היה במעמד צד אחד, ההתנגדויות שלי היו רק,  ת:

  3 

 4  :בית המשפט

 5 רק שניה. אדוני יכול להמשי�.

  6 

 7  המש* חקירה נגדית

 8לא, הסיפור היה מאוד פשוט, הלי� הבוררות התחיל, לחברה היה חובות, היה לה הרבה חובות   :ת

 9  בהסכ( שלנו, היה איזה שהוא הסכ( שסידר שכל אחד ערב בגובה אחוז מניותיו. 

 10  מה היה אחוז מניותי* בחברה?   :ש

 11    מניות בחברה. החברה שלי.  60%החברה שלי היתה בעלת   :ת

 12  איזה חברה?   ש:

 13  ע( יוזמה. אחי נכנסה שותפה, אחי  ת:

 14  ,60%אחי היתה   ש:

 15  כ�.   ת:

 16  והחברה שהחזיקה בפליישר.   ש:

 17  שותפי(.  4נכו�, ע( עוד   ת:

 18  אי* קראו לחברה שהחזיקה בפליישר?   ש:

 19  פליישר.   ת:

 20  פליישר.   ש:

 21א( זיכרוני אינו מטעה אותי פליישר, מי שניהל אותה זה עור� די� אוהד ארד, הוא אחד   ת:

 22  השותפי(. 

 23  וה% הגישו נגד* תביעה.  60%כ�, אז אתה היית ש%   ש:

 24לא, מה שהיה זה כשאני הייתי באר6 עוד, עוד לפני שהגענו להסכמה על סגירה הוצאתי לה(   ת:

 25אני צרי� לשל( את כל החובות, המקו( צרי� מכתב שיש התחייבויות ולא יכול להיות ש

 26לחיות ואני חתו( מול עיריית תל אביב בהרבה מקומות מסיבה אחת פשוטה שלאלווד הבר 

 27הראשו� היה רישיו� עסק, ורישיו� עסק בתל אביב מאוד קשה להוציא אז אנחנו רצינו פשוט 

 28הלי� בוררות כי זה להמשי� את ההשתלשלות אז לא שינינו את התיק בעירייה. אני ביקשתי 

 29מה שהסכ( המייסדי( שלנו קבע. ואז כשישבנו בסו/ התהלי� וסגרנו הסיכו( היה פשוט ה( 

 30מחזירי( לי את המניות ללא תמורה, אני מוותר בעצ( על ההתחייבות מסיבה אחת שבהסכ( 

 31שלנו נקבע סעי/ של יציאה מהירה שבו אני צרי� לקנות מה( את המניות א( ה( מחליטי( 

 32בעצ(, מצד שני ע( ערבי( לחובות. ואז בעצ( כשחתמנו על אותו פרוטוקול סגירת למכור 
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 1חברה שבו ג( עור� די� אוהד ארד התחייב לפרק את החברה, זה כתוב שהוא מתחייב לפרק 

 2את החברה והכל מבחינתי העסק הזה נגמר. מה שקרה זה שה( המשיכו את הלי� הבוררות 

 3  הזה אחרי שאני טסתי לחו"ל. 

 4  , מר חז�, נית� פסק די�, ננסה להתקד%. טוב  ש:

 5  כ�, נית� פסק די�.   ת:

 6  מה נקבע בפסק הדי�?   ש:

 7  שאני צרי� לקנות מה( כל אחד את מניותיו לפי מה שנקבע בהסכ(.   ת:

 8  וכמה כס" מכל אחד?  ש:

 9  . 10%על  50,0005  ת:

 10  %. נכו�? כלפי כל אחד מה 50,0000מהסכ% הבוררות היה ל* חוב של  זאת אומרת כתוצאה  ש:

 11  לחברה שאני ערב לה אישית.   ת:

 12  כ�. אתה עשית משהו ע% פסק הבוררות, קיבלת אותו?  ש:

 13  אני קיבלתי אותו כשחזרתי,   ת:

 14  הא% קיבלת אותו במוב� שפעלת לפיו.   ש:

 15  אז אני עונה, אה, בוודאי, חזרתי לאר6 אז שילמתי אותו, נבחרתי לכנסת ושילמתי את הכל.   ת:

 16  אותו?לא ניסית לבטל   ש:

 17  בוודאי שכ�, אני אמרתי לפני רגע.   ת:

 18  אז זה מה שאני שאלתי עכשיו.   ש:

 19אני מציע שוב לאדוני לחברי או לעור� הדי� המכובד להקשיב לדבריי א( אני מדבר מהר מדי   ת:

 20  אני אדבר לאט יותר. 

 21  אני מקשיב ל* מצוי� ואני מבקש לקבל תשובות לשאלות שלי.   ש:

 22  ק הבוררות, ניסיתי לבטל אותו. אמרתי, קיבלתי את פס  ת:

 23  כ�, בית משפט קיבל את הבקשה של* לבטל?  ש:

 24לא, בית המשפט פסק, אני לא זוכר בדיוק אבל מה שהוא אמר אתה היית צרי� לפנות אחרי   ת:

 25  יו( לבטל או משהו כזה.  45

 26  כ�, בית משפט דחה את הבקשה של* לבטל.   ש:

 27  נכו�, בלי דיו� ובלי שו( דבר הוגשה בקשה.   ת:

 28  הוא חייב אות* בהוצאות משפט, נכו�?   ש:

 29  לא שידוע לי.   ת:

 30  לא ידוע ל*?  ש:

 31  לא.   ת:

 32  טוב. כ�, אז מה היה אחרי אותו משבר ואחרי ששילמת לה% את הכספי%?  ש:
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 1  הכספי(,   ת:

 2  מה היה העיסוק הבא של*?  ש:

 3  חבר כנסת.   ת:

 4  .בכנסת ישראלאחרי פליישר. חבר   ש:

 5  אה, אחרי פליישר.   ת:

 6  כ�.  ש:

 7  לא אחרי ששילמתי את הכספי(.   ת:

 8  אנחנו בפליישר.   ש:

 9  אז נעשה סדר בבלג�, הכספי( שולמו ערב בחירתי לכנסת ישראל.   ת:

 10  יפה.   ש:

 11  מסיבה אחת פשוטה, אני אומר את זה בצורה ברורה, אני רואה בכנסת כשליחות.   ת:

 12  מר חז�,   ש:

 13  אני לא מצאתי לנכו�,   ת:

 14  זה לא מה ששאלתי אות* אני מבקש שתשיב לשאלות שלי.   ש:

 15  אז אני משיב לשאלתי בקצרה.   ת:

 16  שאלות, תקשיב בבקשה לשאלה ותשיב.לא, תשיב בבקשה ל  ש:

 17  אני רואה בכנסת שליחות, שילמתי את ההתחייבויות,  ת:

 18  טית.מר חז�, אדוני, הוא לא משיב לשאלות. זה לא בימה פולי  ש:

  19 

 20  :בית המשפט

 21  כ�, מר חז�. תשיב לשאלות שאתה נשאל.

  22 

 23  :התובע

 24  אוקי. תחזור תכוו� אותי.

  25 

 26  המש* חקירה נגדית

 27  אני שואל מה אתה עשית אחרי שסיימת את עבודת* בפליישר.  ש:

 28איפשהו, אני סיימתי את עבודתי בפליישר בעקבות אירוע בריאותי מאוד קשה, לא היה לי   :ת

 29עברתי דלקת קרו(  2011כוח להתעסק יותר ע( כל הבירוקרטיה מול עיריית תל אביב. ביולי 

 30המוח וקריסה של מערכת העצבי(, אני הייתי מאושפז אשפוז מאוד מאוד ממוש� בבית 

 31( עברתי ש( ניתוח לא פשוט. אחרי זה אני הייתי צרי� קצת חולי( בלינסו� במחלקת עצבי

 32שקט. כמו שאני אמרתי אני לא יכולתי להתעסק יותר ע( כל הבירוקרטיה סגרנו את הבר, 
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 1חזרתי לאריאל, במקביל לשיקו( בבית חולי( שכלל פיזיותרפיה וכושר רפואי וביקורות 

 2סי( וגידלתי אות( בהר באריאל, ממושכות ותרופות וסטרואידי( קניתי בשביל הנפש שלי סו

 3  שיקמתי סוסי(, זה מה שאני עשיתי, כמו ששיקמתי את עצמי שיקמתי סוסי(. 

 4  עד מתי?   ש:

 5  עד היו( יש לי סוסי( באריאל.   ת:

 6  לא, עד מתי עסקת בשיקו% הסוסי% באותה תקופה?  ש:

 7שות ניקיו� של הרופא שלי אמר לי תשמע, אור�, במצב של� אנחנו צריכי( לע 2012�איפשהו ב  ת:

 8הגו/. אני ממלי6 ל� לטוס לדאבוס בשווי6 יש שמה מקומות, מרפאות בהרי( שטובות לחולי 

 9ריאה כמו�, לחולי אסטמה קשה כמו�, תיסע לש( לחצי שנה, תעשה ניקיו� ותחזור לפה. 

 10נתחיל טיפול סטרואידלי יו( כ� ויו( לא ונעשה פיתוח. לא קרה, במקו( זה טסתי לבולגריה. 

 11ביקרתי בבולגריה לפני כ� בעבר, ביקרתי בבולגריה והיה לי טוב. אני אומר ג( היו(, למה? 

 12אני בבולגריה במש� שנה וחצי כמעט ולא הרגשתי רע בכלל, כמעט ולא הוצאתי משא/, אני 

 13  הייתי שני ביקורי( באר6,

 14  שני.  ש: 

 15( אני הייתי שני אני מודה יש לי דיסלקציה בספירה, ביקרתי שני ביקורי( באר6 בשניה  ת:

 16מאושפז בבית חולי(, הגעתי ויו( למחרת התאשפזתי מספר ימי( ואז טסתי. בביקור הנוס/ 

 17שג( היה בשביל אירוע משפחתי הגעתי התאשפזתי בבית חולי( וחזרתי. זהו. נסעתי 

 18  לבולגריה. 

 19  מתי?  ש:

 20ה אפשר נסעתי כמה פעמי(, תאריכי( מדויקי( אני לא זוכר, א( אתה רוצ 2012�הול� ושב ב  ת:

 21  להוציא תדפיס דרכו�. 

 22  כ�, ואז?   ש:

 23אז במקביל קרו שני דברי(, ג( אני יצרתי קשרי( בבולגריה, קשרי( טובי(, וג( במקביל   ת:

 24הדוד שלי שאותו ביקשת להביא היו( היה לו יש לו נכסי(, עסקי( בבולגריה. הוא לא דובר 

 25  אנגלית אז הוא ביקש ממני, 

 26  קשה את שמו. מי זה הדוד? רק תאמר לי בב  ש:

 27  יוסי חז�. שביקשת להביא אותו.   ת:

 28  כ�.   ש:

 29  הוא ביקש שאני אשמש איש הקשר שלו, ובאמת אני הייתי איש שלו בעסקי( שלו ש(.   ת:

 30  מה היו העסקי% שלו ש%?  ש:

 31  יש לו מגרשי( בהרי(, היה לו נכס שבו הקימו קזינו באותו מלו�.   ת:

 32  איפה?   ש:
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 1  בבורגס.   ת:

 2  המלו�? מה היה שמו של  ש:

 3  גולד.   ת:

 4  מה היה שמו של הקזינו?   ש:

 5קזינו גולד, זה קומפלקס אחד. אני אשמח, אדוני, אני רוצה רק לחדד משהו, אמרו הרבה   ת:

 6  בטלוויזיה בתחקיר, שהיה מלו� נפרד, 

 7  אדוני, אנחנו נגיע לזה.   ש:

 8  אה. אוקי.   ת:

 9  אל תדאג. נגיע לזה, אל תדאג.  ש:

 10  פע( אחת אי� זה נראה.  אני אשמח לשרטט להסביר  ת:

 11  אנחנו נעבור על הכל.   ש:

 12בכל מקרה, הבולגרי( שמול( אני עשיתי את הקשר נהיינו חברי( טובי( וה( מאוד אהבו   ת:

 13  אותי. 

 14  מי ה% אות% בולגרי%?   ש:

 15  אנשי( מבולגריה.   ת:

 16  מה שמותיה%?   ש:

 17  זה רלוונטי לעניי�?  ת:

 18  כ�.  ש:

 19  עור� די� אביו� סימיאנוס.   ת:

 20  מיהו, מהו?   ש:

 21  הוא היה העור� הדי� שייצג את בעלי החברה הבולגרית, הוא נהיה חבר שלי, הוא חבר טוב.   ת:

 22  מה זה החברה הבולגרית?  ש:

 23  החברה הבולגרית שהקימה את הקזינו. אני לא זוכר את שמה, סאני בי6' אינטרטמנט.   ת:

 24  כ�, אז הוא ייצג את החברה הזו?  ש:

 25הוא ייצג את החברה ואת בעלי החברה ואני בעצ( עזרתי לדוד שלי. ג( בהסכ( של דוד שלי   ת:

 26  מול( אני מופיע כאיש קשר של החברה, א( אינני טועה את( צירפת( את ההסכ(. 

 27  איש הקשר של החברה ע% מי?  ש:

 28  של יוסי חז�.   ת:

 29  ע% מי?  ש:

 30ל לעשות קזינו וכחלק מהשכירות חברת עומר, מול הבולגרי( שהשכירו ממנו את הנכס בשבי  ת:

 31  הוא קיבל ש( ג( זה. 

 32  מי השכיר ממי את הנכס?   ש:
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 1  הבולגרי( השכירו מיוסי חז� נכס.   ת:

 2  שכרו אתה מתכוו�.   ש:

 3  שכרו כ�.   ת:

 4  שכרו מיוסי חז� את הנכס.   ש:

 5  שילמו לו כס/ כדי להשתמש בנכס.   ת:

 6  אוקי.   ש:

 7הב אותי, ג( הוא מאוד אהב את העניי� של מה שהתחלתי להגיד אז העור� הדי� מאוד א  ת:

 8ישראלי( והוא אהב את האישיות. הוא אמר לי תשמע, בוא, אני רוצה שאתה תהיה 

 9הפרויקטור מעבר לעניי� של הזה, אנחנו הולכי( לעשות פה קזינו, מעליו יהיה מלו� דירות, 

 10ליבה פה, חדרי( להשכרה, אתה נחמד ע( ישראלי(, תיירות של ישראלי( בבולגריה זה ה

 11 3.5מבחינתכ(, כמוב� רק לציי�, לסבר את האוז�, בבולגריה בבורגס אתר תיירות שעובד כ 

 12חודשי( בשנה בלבד בעונת הקי6 בי� לבי� הווה אומר מספטמבר בער� עד מאי יוני שפותחי( 

 13מלונות הכל נעול ומקופל. הוא  3000 �את הדברי( לשנה הבאה הכל סגור הכל נעול מלונות כ 

 14  ממניביקש 

 15  כ�, מר חז�, אני מחזיר אות* לשאלה שלי.   ש:

 16  אני עונה על השאלה, אני חוזר, תאמי� לי, תשמע תשובה לכל.   ת:

 17  כ�, אתה היית איש הקשר.   ש:

 18  אז אני הייתי איש הקשר ובמקביל להיותי איש הקשר,   ת:

 19  מר חז�, מר חז�, מה אתה עשית במסגרת תפקיד* כאיש הקשר? מה עשית?   ש:

 20שאני אמרתי הדוד שלי יוסי לא יודע אנגלית, תרגמתי את השיחות, עזרתי לו בכל ההלי�  כמו  ת:

 21  שלו מול(, ג( ייעצתי לו, וג( שימשתי,

 22  מה זה היה ההלי* מול%, מה הוא כלל?   ש:

 23  ההשכרה של הנכס, השימוש של הקמה של קזינו שק( ש(, ההתקשרות ע( הבולגרי(.   ת:

 24  הקמת הקזינו? אילו פעולות נעשו?כ�. בוא, מה נעשה במסגרת   ש:

 25  ה( הביאו מנהל ומה שהוא עשה כדי להקי( את הקזינו,   ת:

 26  מי זה ה%?  ש:

 27  הבעלי( הבולגרי(. מה שהוא עשה כדי להקי( את הקזינו?  ת:

 28  מי זה המנהל מה שמו?  ש:

 29  ולדו.   ת:

 30  ולדמיר טימיאנוב?   ש:

 31  ולדו, אני מכיר אותו בש( ולדו.   ת:

 32  הא% ולדו הוא ולדמיר טימיאנוב?   ש:
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 1  אני לא בדקתי את תעודת הזהות שלו, אני לא יודע להגיד ל�.   ת:

 2  אתה לא יודע את שמו המלא?   ש:

 3  לא.   ת:

 4  טוב.   ש:

 5אני מכיר אותו בש( ולדו. בכל מקרה, אות( בעלי( בולגריי( שמאוד אהבו ביקשו ממני,   ת:

 6  ותו סכסו� ע( הדוד שלי. אגב, תכ/ אני אסביר ל� ג( למה נוצר בעצ( א

 7  תסביר כשאני אשאל אות*. כרגע זאת לא השאלה.   ש:

 8  אני אסביר ל� כי זה קשור לעבודתי בבולגריה.   ת:

 9  אני שאלתי על פעולות ההקמה, אנחנו עכשיו בפעולות ההקמה.   ש:

 10עזרתי לבחור את הטפטי( בחדרי(, מרמת צבע הטפטי( בחדרי( ועד רמת הליווי של המקו(   ת:

 11מו, התקשרות ע( קבוצות, התקשרות ע( חברות תעופה באר6 שלנו שכ� אירחנו ישראלי( עצ

 12  בבולגריה, תיירות מקומית, פארק המי(, מסעדות. זה מה שעשיתי והייתי נציג, 

 13  מה לגבי הציוד?   ש:

 14  הקדמת אותי ברגע קל.   ת:

 15  אז בבקשה.   ש:

 16תה לי אחריות לשמור שלא גונבי(, והייתי כמו שאני אמרתי נציג הבעלי(. כנציג הבעלי( הי  ת:

 17שלא מפרקי(, שלא שוברי(, זו היתה האחריות שלי בתחילת הדר� ובסופה ומעל הכל נהניתי 

 18  מהחיי(. 

 19  יפה. עוד מעט נחזור להנאות של*, אבל בינתיי% בוא תספר לנו עד מתי אתה היית בבולגריה.   ש:

 20הוא אומר  אלישלי התחת�, התקשר  ס� הכל חזרתי לפה כי ב� דוד 2014�אני חזרתי לאר6 ב  ת:

 21לי תשמע, בברית שלי לא היית, היית מאושפז בבית חולי(, בבר מצווה טיילת בדרו( אמריקה 

 22  סיפרת סיפורי( על לווייתני(,

 23  כ� ואז חזרת לאר.?   ש:

 24א( אתה לא בא לחתונה שלי אל תבוא לאר6. סת( משפחה. אז הגעתי לחינה של ב� דוד שלי   ת:

 25  . לחינה ולחתונה

 26  אז מה אתה עשית כשחזרת מבחינה תעסוקתית?   ש:

 27  שו( דבר.   ת:

 28  שו% דבר.  ש:

 29  אני אספר אבל למה בחרתי להישאר באר6. זה נראה לי קצת יותר מעניי� וחשוב לעניי� הזה.   ת:

 30  מתי הצטרפת לליכוד?   ש:

 31  א( אני לא טועה.  14בגיל   ת:

 32  . פריימריזמתי הצגת מועמדות ל  ש:



  
 

  
  יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

  חז� נ' סגל 18448�10�15 ת"א
  

  2016יולי  17  

  

 39

 1  בדצמבר אבל אני רוצה לספר מה קרה בטווח.   ת:

 2  אדוני, אני שואל את השאלות.   ש:

 3  אדוני, אני מבקש להסביר כי זה מאוד חשוב.  ת:

  4 

 5  :בית המשפט

 6י מתבקש מה שאתה רצית להסביר הסברת בתצהיר של� עכשיו אנחנו בחקירה נגדית ואדונ ,אדוני

 7  לענות לשאלות עור� הדי�.

  8 

 9  תיהמש* חקירה נגד

 10  ?אז מתי הגשת מועמדות בפריימריז כ�,  :ש

 11  איפה שהוא כשיו( אחד אני שוכב שוב, מאושפז בבית חולי( בלינסו� באופ� כרוני.  :ת

 12  מר חז�, אני שאלתי תארי*. לא את הסיפור.  ש:

 13  אני אגיד ל� לפי מתי שאני הייתי  ת:

 14  אז אתה יכול לחסו* את הסיפור.   ש:

 15א( זיכרוני אינו  2014לבחירות זה היה איפשהו בדצמבר אז בבית חולי( מודיעי( שהולכי(   ת:

 16מטעה אותי, יומיי( אחרי או שלושה ימי( השתחררתי מבית חולי(, ישבנו בבית והתייעצנו 

 17שלי תרו6 לכנסת כי היא  אמאואז אמרנו נרו6 לכנסת. האמת היא שהציעו לאנשי( בכלל ש

 18  אישה מאוד חזקה בליכוד, ובסו/, 

 19  מר חז� תתמקד בשאלות.מר חז�, מר חז�,   ש:

 20בסו/ קצת לפני הבחירות הגשתי מועמדות, רגע לפני ש, בעצ( ביו( האחרו�, בדקה האחרונה   ת:

 21  שנרשמה המועמדות של הליכוד. 

 22  באיזה מחוז התמודדת?   ש:

 23  התמודדתי ברשימה הארצית.   ת:

 24  ברשימה הארצית?  ש:

 25  כ�, לא במחוז.   ת:

 26  ונבחרת ברשימה הארצית?  ש:

 27�וקת הליכוד קבעה שא( עד המקו( המקו( שח 30�ברשימה הארצית. כ�. במקו( הנבחרתי   ת:

 28 30�ואני נבחרתי ומוקמתי במקו( ה 30�לא נבחר צעיר אז הצעיר יתקד( למקו( ה 30

 29  ברשימת הליכוד לכנסת העשרי(. 

 30  לאחר שהליכוד הרכיב את הקואליציה אילו תפקידי% אתה קיבלת?  ש:
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 1יתי לעשות את זה ואני הייתי בטוח שאני הייתי עושה את זה על הו. קיבלתי, כל כ� אני רצ  ת:

 2כנסת ישראל למיטב ידיעתי הצעיר ביותר  יושב ראשהצד הטוב ביותר, זכיתי לקבל להיות סג� 

 3  בהיסטוריה של הכנסת. 

 4  הכנסת? יושב ראשמה תפקידו של סג�   ש:

 5סדר יומה של הכנסת,  תפקידו בראש ובראשונה להגיע לישיבות נשיאות הכנסת, לקבוע את  ת:

 6להחליט איזה דיוני( יתקיימו, איזה הצעות לסדר, איזה דיוני( נראי( בוועדות איזה חוקי( 

 7  יבואו, מה יהיה ומה לא יהיה, זה העבודה שלנו בראש ובראשונה.

 8  מה עוד?  ש:

 9הכנסת מלבד היותו  יושב ראשמעבר לכ� יש תפקיד נוס/ שציבורית הוא הליבה של התפקיד.   ת:

 �10 על ניהול ישיבות הכנסת יש לו עוד דברי( לעשות הוא ג( צרי� לעשות פוליטיקה הוא אמו

 11צרי� לעשות כל מה שצרי�, הוא צרי� לארח משלחות, הוא צרי� לנסוע לכבד את המדינה 

 12הכנסת הוא לנהל את  יושב ראשבחו"ל וצרי� מי שיחלי/ אותו. חלק מהתפקיד של סג� 

 13  ת ישיבות הכנסת והתארי� הזה אני זוכר, ישיבות הכנסת. מועד שלי לנהל א

 14  תכ" אנחנו נגיע לזה, אל תדאג.   ש:

 15  .09/06/15�היה ב  ת:

 16  מר חז�, נגיע לזה. אני מבטיח ל*.  ש:

 17  אתה יכול לקרוא לי אור�, זה בסדר.   ת:

 18  אני אקרא ל* כפי שאני מוצא לנכו�.   ש:

 19  תודה.  ת:

  20 

 21  :ד מנור"עו

 22  חז�.א( כ� אז כדאי לקרוא לו חבר הכנסת 

  23 

 24  :התובע

 25  נתי בשביל זה לא אמרתי אבל בסדר.זה אני קטו

  26 

 27  המש* חקירה נגדית

 28תאמר לי בבקשה, אתה יודע מה קורה א% נבצר מנשיא המדינה למלא את תפקידו, מי   :ש

 29  מחלי" אותו?

 30הכנסת למלא תפקידו אז הסג� הממונה, אני מדגיש  יושב ראשהכנסת וא( נבצר מ יושב ראש  :ת

 31  הסג� הממונה הוא ממלא את תפקידו. 
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 1הכנסת שממלא את מקו% נשיא  יושב ראשהכנסת הממונה ממלא את מקו%  יושב ראשסג�   ש:

 2  המדינה, נכו�? 

 3  כ�. אבל אני רוצה להסביר ל� אי� זה עובד.   ת:

 4  א. אתה לא צרי* להסביר לי, אני שאלתי כ� או ל  ש:

 5הכנסת במחלה, לא עלינו, או  יושב ראשסגני(, כאשר  9הכנסת  יושב ראשלא בדיוק סג� יש ל  ת:

 6 יושב ראשהכנסת ממנה אחד מהסגני( שהוא  יושב ראשטס לחו"ל ועדת הכנסת לבקשת 

 7הכנסת בפועל הוא זה שבמקרה ונשיא נבצר לא נמצא, אז הציוצי( החמודי( שאמרו את( 

 8א המדינה אולי זה יקרה יו( אחד, אבל זה לא יכל לקרות כי לרוב תמצאו את אור� חז� נשי

 9  הכנסת וככה ההיררכיה עובדת.  יושב ראשממני( את וקני� שהוא זג� סגני 

 10  הכנסת? יושב ראשתודה. אילו עוד תפקידי% קיבלת חו. מ  ש:

 11ר ועדת הו. זכיתי להיות חבר בוועדות הכנסת החשובות ביותר, חבר ועדת החו6 והביטחו�, חב  ת:

 12הכספי(, חבר ועדה לביקורת המדינה. חבר ועדת תקציב הביטחו�. אלה הוועדות שאני הייתי 

 13  חבר בה(.

 14  יפה, הא% אתה עדיי�?  ש:

 15אני הייתי צרי� להיות ג( חבר בוועדת הרפורמות אבל כיוו� שאני ראיתי שיש הרבה עומס   ת:

 16  בעבודה אז ויתרתי ש( על המינוי. 

 17  הכנסת? יושב ראשיפה. הא% אתה עדיי� מכה� כסג�   ש:

 18הכנסת  יושב ראשהכנסת מסיבה פשוטה, בשנה האחרונה  יושב ראשלא. אינני מכה� הסג�   ת:

 19  בעקבות התחקיר הזה, בעקבות אותה כתבה רכילתית ומכוערת, 

 20  מר חז�, אני שאלתי,   ש:

 21  עשה הכל כדי שאני לא,   ת:

 22י שואל שאלה ומר חז� מרחיב למחוזות שאני לא שאלתי אדוני, אני מבקש לקטוע כי אנ  ש:

 23  עליה%. כל מה שאתה רצית לומר יכולת לכתוב כא�. בסדר? 

 24  אתה שואל, אני משיב.   ת:

 25  לא, אני שאלתי הא% אתה עדיי� מכה�, כ� או לא?   ש:

 26  לא.   ת:

 27  מאיזה תארי* אינ* מכה�?  ש:

 �28 להדגיש את הדבר הזה, פורמלית איפשהו בתחילת חודש יוני, היתה טעות סופר, רק צרי  ת:

 29בגלל  2017הייתי אמור להמשי� לכה� עד השנה הבאה כי נבחרתי בסיעת הליכוד עד ליוני 

 30הכנסת בעקבות  יושב ראש. בגלל מה שנוצר ע( 2016טעות סופר אז עשו את זה עד יוני 

 31  התחקיר הזה ברגע שהיתה הזדמנות להעביר אותי מתפקידי העבירו אותי מתפקידי. 

 32  הכנסת? יושב ראשהא% נכו� שסיעת הליכוד לא בחרה אות* להמש* הכהונה כסג�   ש:
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 1  נכו�, היתה הצבעה.   ת:

 2  נכו�, תודה.   ש:

 3 יושב ראשהכנסת, ראש הממשלה,  יושב ראשהצביעו בעדי, אחרי( נגדי. חשוב לציי� ש 9  ת:

 4 יושב ראשועדת הכנסת כדי לכבד, אדוני צרי� להבי� דבר אחד,  יושב ראשהקואליציה, 

 5  הכנסת עבד, 

 6  מר חז�,   ש:

 7  הכנסת אמר לראש הממשלה,  יושב ראש  ת:

 8  אבל אדוני, הוא משמיע פה נאומי% על שאלות שאני לא שאלתי.   ש:

 9  אני חייב.   ת:

 10  לא, אדוני, אני שואל אות* שאלות ואתה תשיב לי.   ש:

 11  אז אני משיב ואומר, הוטל וטו על מינויי  ת:

 12  הסתיימה וזה נאומי% מיותרי% ולא רלוונטיי%.לא, לא, התשובה   ש:

  13 

 14  :בית המשפט

 15  כ�, אדוני ימשי�.

  16 

 17  המש* חקירה נגדית

 18  תאמר לי בבקשה, מר חז�, זה נכו� שאתה מוביל את ההתנגדות לטענת* לשימוש בסמי%?   :ש

 19אתה מוזמ� לעקוב אחרי הפעילות שלי בשנה האחרונה ולשמוע את הנאומי( שלי ולראות   ת

 20שאני מתנגד לסמי(, ללגליזציה של סמי( בישראל. הסיפור של קידו( סמי( רפואיי( מה 

 21שנקרא קנביס רפואי להפ�, אני דווקא בעד, כי אני ראיתי וזכיתי לראות ג( בבתי החולי( 

 22( שזה עושה לאנשי( ע( מחלות. אבל ללגליזציה שסמי( יהיו וג( בסביבה קרובה את הפלאי

 23  בכל פינת רחוב אני מתנגד בצורה חד משמעית. 

 24  תודה.  ש:

 25דר� אגב, ג( להימורי( אני מתנגד בישראל, אני ג( טענתי צרי� לסגור את הפיס, לוטו וטוטו   ת:

 26  ואפשר לראות שהתנגדתי בכל מקו( להקי( קזינו. 

 27  הזכרת את זה? כ�, למה באמת א% כבר  ש:

 28זה כל תקופת הפעילות שהיתה בעצ(  2013�אני הייתי בבולגריה, גרתי בבולגריה, בקי6 אחד ב  ת:

 29הליבה בקי6 אחד במש� חודשיי( וקצת ראיתי מה זה עושה לאנשי(, אבל לא צרי� להרחיק 

 30  לא עד בולגריה, 

 31  מה זה עושה לאנשי%?  ש:
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 1ולא עד מקאו, ולא עד וגאס שבה( מעול( לא  אני אסביר, לא צרי� להרחיק לא עד בולגריה  ת:

 2ביקרתי כדי לראות מה זה עושה לאנשי(, מספיק להרי( את הראש לכל דוכ� לוטו וטוטו 

 3בישראל ולראות אנשי( שעוד לא מגיע העשירי לחודש כבר אי� לה( משכורת. אני לא מאמי� 

 4אני מתנגד לדבר הזה. שאנחנו צריכי( לבנות עתיד על חלומות, חלומות עתיד( להתנפ6 ולכ� 

 5מעבר לזה שרק חינו� נכו� והסברה אמתית נכונה למה שהסכנות שכרוכות במחלת ההימורי( 

 6זה מחלה לכל דבר ועניי�. אגב, באופ� מפתיע, אני לא יודע מפתיע, יכול להיות שאני יש לי 

 7על  ותפרסמו סדרת כתב 2תיאוריות בראש הזויות, אבל באופ� מפתיע בשבוע האחרו� בערו6 

 8  דקות בפריי( טיי( על הימורי(. 20לילה ראשו� עד חמישי, �ישראל מהמרת, לילה

 9  יפה. אבל זה באמת כבר חורג, מר חז�.   ש:

 10  לא קשור לכא�. אני לא יודע. אבל,האמת כואבת, יכול להיות שזה   ת:

 11  אני לא שאלתי על זה.   ש:

 12  אבל הסבירו מצוי� למה אני מתנגד לדבר הזה.   ת:

 13  מר חז�, מה אתה ראית בבולגריה באותו קי. שגר% ל* להבי� שהימורי% זה דבר לא טוב?   ש:

 14  כמו שאני אמרתי, לא רק בבולגריה, ג( באר6.   ת:

 15  אני שואל על בולגריה.   ש:

 16  אנשי(, אני מתקשה יש אנשי(,   ת:

 17  מה אתה ראית ש% שגר% ל* לחשוב שזה תופעה שלילית.  ש:

 18כמי שיש לו אחריות על הציבור אני צרי� להסתכל לא רק על אלה אני אסביר כנבחר ציבור   ת:

 19שבאמת הנורמה היא מנת חלק( ויכולי( להתמודד ע( מציאות היומיו( ג( על אלה שנפש( 

 20לא עומדת לה(. ואני ראיתי אנשי( שלא יודעי( לעשות סטופ, שבוני( ואומרי( הנה עכשיו 

 21סיפור שפע( אחת ישבתי בקזינו ומישהו אמר  זה יקרה, והנה עוד רגע אני זוכה, וזה מזכיר לי

 22תראה, ההוא ש( זכה כול( זוכי( פה, אמרתי לו אתה שומע רק את אלה שזוכי( את אלא 

 23שלא זוכי( א/ אחד לא שומע. ובגלל הדברי( האלה היו( אני מתנגד, וג( הגשתי חוק, הצעת 

 24ת מרכזי גמילה שילכו להקמ 5%חוק שהיא מקודמת היו( לקחת כס/ מהטוטו והספורטוטו 

 25  שיופנו לחינו�. ככה אני חושב. 2%�להימורי( ו

 26  יפה. לקחת את בני משפחת* באותה תקופה לבולגריה אתה לקחת אות% לקזינו?  ש:

 27  קוד( כל, בני משפחתי לא צריכי( אותי כדי ללכת לקזינו.   ת:

 28  אני שואל אבל א% לקחת אות%.  ש:

 29  אבל בילינו ג( בקזינו בבולגריה.   ת:

 30  .% בקזינובילית  ש:

 31    כ�, ג( לא פע( ראשונה.   ת:
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 1טוב, תגיד לי בבקשה, מר חז�, אני אצטט ל* דברי% שאמרת בכל מיני ראיונות א% יש צור*   ש:

 2  אנחנו נקרי� אות%, הבאנו את כל הציוד, אבל אני מניח שאתה תזכור. 

 3  אתה תציג בפניי מה זה ואני אקרא.לא,   ת:

  4 

 5  :בית המשפט

 6  אנחנו עכשיו בקטע הזה נעשה הפסקה מתודית של חצי שעה.עור� די� נקדימו�, 

  7 

 8  :ד נקדימו�"עו

 9  בבקשה. 

  10 

 11  :בית המשפט

 12יש אסיפת שופטי(, מר חז�, אני מבקש מאדוני לא לדבר על העדות במהל� ההפסקה ע( א/ אחד, 

 13  .11:30�כל דבר אחר, אנחנו ניפגש פה ב כמוב� שאדוני יכול לדבר על

  14 

 15  :ד נקדימו�"עו

 16  אדוני.תודה רבה, 

  17 

 18  סקה]הפ[

  19 

 20  :בית המשפט

 21  כ�. אפשר להמשי�. אני מזכיר לאדוני שאדוני תחת אזהרה, אפשר להמשי� חקירה נגדית. 

  22 

 23  :ד נקדימו�"עו

 24  תודה רבה אדוני.

  25 

 26  המש* חקירה נגדית

 27אני בדיוק עמדתי לצטט באוזני* דברי% שאמרת בראיונות שוני% בכלי התקשורת, ככל   ש:

 28להקרי� אות% אבל א% אתה זוכר זה כמוב� יקצר לנו את הזמ�. אתה שתרצה אנחנו יכולי% 

 29  לעיתונאי מר אתגר. 2זוכר שהתראיינת לתכנית אנשי% בערו. 

 30  כ�.   :ת

 31אני עומד מאחורי הדברי% שעשיתי בחיי, פסולי%  �אתה אמרת לו את המילי% הבאות   ש:

 32  וטובי% כאחד. אתה זוכר את הציטוט הזה? 
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 1א( זה הציטוט המדויק אבל אני אומר ג( היו( אני עומד מאחורי אני רק רוצה לשאול   ת:

 2  הדברי( שאני עשיתי בחיי, כ�. 

 3  פסולי% וטובי% כאחד.   ש:

 4  כ�.   ת:

 5אוקי. באותו ראיו� אתה אמרת ג% שיכול להיות שעשית דברי% לא לעניי� וייתכ� שעיגלת   ש:

 6  פינות, שעשית שטויות. 

 7  אתה יודע להגיד לי בהקשר למה זה נאמר?   ת:

 8  הוא שאל אות* על ההיסטוריה של* ובהתייחס לזה אתה ענית.   ש:

 9  היסטוריה בית ספר, היסטוריה צבא.   ת:

 10  היסטוריה לפני כניסת* לחיי% הציבוריי%.  ש:

 11אני מניח מה זאת אומרת, אני אמרתי את הדברי( כנראה רק אני לא יודע בהקשר למה זה   ת:

 12  . אתה יודע, כתבה צולמה לפני שנה וקצת. נאמר

 13אז בוא נל* על המשפט הראשו� שאותו אתה אישרת שאתה זוכר. אלו דברי% פסולי% אתה   ש:

 14  עשית בחיי* שאתה עומד מאחוריה%? 

 15אי� משהו ספציפי שאני יכול לשי( עליו את האצבע. אני בטוח רק שכאד( אני לא ח/ מכל   ת:

 16  טעות. 

 17שאתה עשית דברי% פסולי% וטובי% כאחד ואתה עומד מאחורי כל מה  לא, אבל אתה אמרת  ש:

 18  שעשית, אז אני שואל אות* על הפסולי%, איזה דברי% פסולי%, איזה מעשי% אתה עשית? 

 19אני אומר ל� שוב, אי� משהו ספציפי שאני יכול לשי( עליו את האצבע, אבל אני אומר בצורה   ת:

 20  ברורה אני לא ח/ מכל טעות בחיי. 

 21  עשית טעויות?  ש:

 22  חד משמעית עשיתי ג( טעויות בחיי.  ת:

 23  אלו טעויות?  ש:

 24טעויות בעסקי(, טעויות בבחירת חברי(, בחירת שותפי( לדר�. טעויות פוליטיות, עשיתי   ת:

 25  טעויות בחיי. 

 26  בתקופת עבודת* בבולגריה עשית טעויות?  ש:

 27  לא.   ת:

 28  א" לא טעות אחת.  ש:

 29  בתקופת עבודתי, לא.  ת:

 30לקחת אותה  מקוד% אחות* כא� בעדות שאתה לקחת אותה כשהיא היתה בבולגריהסיפרה   ש:

 31  למועדו� חשפנות.

 32  הלכנו יחד, כ�.  ת:
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 1  בת כמה היא היתה אז?   ש:

 2  . 25  ת:

 3  ונראה ל* בילוי מקובל לקחת את אחות* הצעירה למועדו� חשפנות?  ש:

 4ת הכי גדולות שלה( בעול( כולו באירופה ובארצות הברית אנשי עסקי( עושי( את העסקאו  ת:

 5ניי�, כ�. אני לא רואה בזה לעתי( במקומות האלה. חלק מתרבות. בעיניי זה בילוי לכל דבר וע

 6  פסול.

 7אתה לא רואה בזה פסול. אוקי. אתה נתת ג% ראיו� לעיתונאי עופר חדד מחברת החדשות   ש:

 8  , זוכר? 2של ערו. 

 9  כ�.   ת:

 10בראיו� הזה אמרת לו שמהיו% הראשו� שנבחרת לכנסת ואני מצטט "ובאופ� אני יכול להגיד   ש:

 11  ל* אפילו פלאי אני מאוד השתניתי ואני הבנתי שאני חבר כנסת ומה אני מייצג". 

 12  כ�, אמרתי, מאוד יכול להיות.   ת:

 13  מה השינוי שחל ב* ע% בחירת* לכנסת?   ש:

 14פוליטיקאי ולא להגיב, אתה יודע, לשמור טיפה בפני( למדתי שצרי� להיות לעתי( ג( קצת   ת:

 15לפעמי( ולא ישר להגיד הכל. וזה לא מונע ממני עדיי� להמשי� להגיד את כל האמת בפרצו/, 

 16  בלי חשבו�. 

 17הא% התכוונת ג% שמעשי% שעשית לפני בחירת* כחבר כנסת אתה לא היית עושה לאחר   ש:

 18  בחירת* כחבר כנסת? 

 19  חד משמעית לא.   ת:

 20  זאת אומרת שג% היו% נניח היית הול* לבלות במועדו� חשפנות?  ש:

 21לא, השאלה של� לא הייתה זו, השאלה של� א( היו מעשי( שהייתי לפני א( אני הייתי יודע   ת:

 22  שאני הול� לכנסת א( אני הייתי עושה. אני אומר לפני הכנסת, 

 23  ות% היו%? לא, אני שאלתי א% היו מעשי% שעשית קוד% שאתה לא היית עושה א  ש:

 24  לפני הכנסת מה שאני עשיתי אני עומד מאחורי זה.   ת:

 25  היו% היית הול* לבלות במועדו� חשפנות?  ש:

 26  כחבר כנסת לא.   ת:

 27  לא. מדוע לא?   ש:

 28  לא רואה לנכו�.   ת:

 29  זאת התשובה של*?  ש:

 30  יש פער עצו( בי� להיות שליח ציבור לבי� להיות בחור צעיר שג( יודע ליהנות.   ת:

 31  הפסול בביקור במועדו� חשפנות?מה   ש:

 32  אני לא אמרתי שזה פסול, אני אמרתי פשוט שלא הייתי עושה את זה היו(.   ת:
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 1  מדוע לא? אני לא מצליח להבי�.   ש:

 2לא לכל דבר צרי�, אתה יודע, לתת יש ג( פילוסופיה בחיי(, אני בעיניי, במקו( שבו אני   ת:

 3  יוצא מכלל פרופורציה לא.  נמצא, במיוחד במדינה כמו שלנו שכל דבר לעתי(

 4  טוב, בוא נמשי* הלאה.  ש:

 5אני רק יגיד דבר אחד פשוט, שא( אתה שואל אותי על קזינו אז ג( א( יקימו קזינו בישראל   ת:

 6בעתיד אז אני לקזינו בישראל כנראה שלא אכנס, כש( שאני לא ממלא טוטו ולוטו, כי זה 

 7  ערכי( שאני מתנגד לה( כא�. 

 8  , נכו�? 2013גדת לה% בשנת כ�, אבל לא התנ  ש:

 9  לא.   ת:

 10  טוב. בוא נמשי* הלאה.   ש:

 11  דתי לה(.לא התנגדתי לה( בחו"ל, לא שלא התנג  ת:

 12אתה לפני שהושבעת חבר כנסת פרסמת סטטוס בפייסבוק ואני מקריא ל* אותו תאשר לי   ש:

 13"ותיקי המשכ� הזהירו אותי מציפורני התקשורת, ה%  �בבקשה שאתה כתבת את הדברי% 

 14, יתחנפו, אבל ברגע אחד שיזדמ� לה% ולא יהססו לשנייה לנעו. בי שיניה% מבלי אליחייכו י

 15למצמ. לחבוט בי בהנאה רק כי קוראי% לי חז�. האמת, הייתי בטוח שה% מגזימי%, אחרי 

 16הכל התקשורת התגלתה במלוא כיעורה, במלוא ערוותה בבחירות האחרונות, קיבלה סטירה 

 17כוי שהיא תחזור לסורה בכזו מהירות. טעיתי. יצר לב העיתונאי מצלצלת מהציבור, אי� סי

 18רע מנעוריו. כמו חיות טר" שזיהו בטעות איזו פיסת ידיעה רכילותית שקרית ה% לא חשבו 

 19פעמיי% ונעצו שיניה% בבשר החי ולא הרפו, תקשורת שטחית, מסוממת מאיזו כותרת 

 20  רי% האלה? צבעונית שתצדיק את קיומה". אתה זוכר שפרסמת את הדב

 21  �. אתה יכול להראות לי את זה רק?כ  ת:

 22  כ�. בבקשה.  ש:

 23בוודאי שאני זוכר שפרסמתי את אני חושב שהיה כתוב ש( עוד כמה דברי( באותו פוסט. כ�,   ת:

 24  זה.

 25  אתה זוכר שפרסמת.  ש:

  26 

 27  :ד מנור"עו

 28  רק א( אפשר להראות לו את זה.

  29 

 30  :ד נקדימו�"עו

 31  שאתה מסכי( ע( הדברי( בכל מקרה. מבי�אני מראה לו, תכ/ יראו ל� אבל אני 

  32 
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 1  המש* חקירה נגדית

 2התקשורת תפקידה לשק/ את המציאות בצורה הוגנת ולא לייצר מציאות אלטרנטיבית כמו   :ת

 3  שנוטי( לעשות. 

 4  כ�, הדברי% הללו אבל נכתבו על יד* הרבה לפני שפורסמה הכתבה הזאת מושא התביעה.   ש:

 5לא, הדברי( האלה פורסמו, א( זיכרוני אינו מטעה אותי ולכ� אני רוצה לראות בדיוק,   ת:

 6  בהקשר לתחקיר, לתחקירי(. 

 7  ? 2015בהקשר לתחקיר הזה של יוני   ש:

 8  א( זיכרוני אינו מטעה אותי, אבל כ�, זה היה קשור לזה.   ת:

 9י אראה ל* באתר טוב. אז אני מראה ל* את הפרסו% של הדברי% האלה היות וביקשת שאנ  ש:

 10  אפילו לנוחות* הדברי% מודגשי%.  �23/03/15שמצטט את אותו פוסט ב 10נענע 

 11  אתה יכול להראות לי אותו מהפוסט שלי? מהפייסבוק שלי?   ת:

 12  בכר* הנספחי%.  105 ודעמ  ש:

 13  אתה יכול להראות לי אותו בבקשה מהפייסבוק שלי?  ת:

 14  . "מאקו"בוא תראה את אותו דבר, דברי% דומי% ג% באתר   ש:

 15  תראה לי את הפייסבוק בבקשה.   ת:

 16  בכר* הנספחי%. מצוטט הסטטוס.  351 עמודזה   ש:

 17  אז אני מבקש א( תוכל להראות לי בבקשה את הפוסט שלי בפייסבוק.   ת:

 18  תקרא רק רגע את הדברי%.   ש:

 19  אני לא מתכחש לדברי(, הכל בסדר.   ת:

 20אתה לא מתכחש אז חבל, אז בוא נמשי*. הדברי% פורסמו מפי*, לא זכור לי שפרסמת באיזה   ש:

 21  שהוא מקו% שלא אמרת את זה. 

 22  אי� לי בעיה ע( זה.   ת:

 23בשונה ממה שאמרת לנו לפני דקה או שתיי%  2015אוקיי. אז אני רואה שכבר במר.   ש:

 24אי% פה, היא ביוני ופה זה שהדברי% האלה פורסמו סביב הכתבה שהיא, בגינה אנחנו נמצ

 25מר.. כמעט שלושה חודשי% קוד% א% נדייק, כבר אז אתה בדעה שהתקשורת רודפת אות*, 

 26  מחפשת אות* רק בגלל שקוראי% ל* חז�. אז בוא תסביר לנו בבקשה את האמירה הזאת. 

 27לא אמרתי שזה פורס( בהמש� לתחקיר, אני אמרתי שזה פורס( פורסמו עוד  ראשית, אני  ת:

 28טי( ולכ� ביקשתי לראות את הפוסט עצמו, דברי( דומי( נכתבו ג( בהמש� לתחקיר, פוס

 29דברי( ג( חריפי( יותר. אבל צרי� לומר דבר פשוט, מהיו( שעמדתי ברשימת הליכוד לכנסת 

 30פרסומי(. לא אכזריי(, שקריי(, חמורי(, ברוטליי( ובוטי( כמו  1,001פרסומי(,  עליהיו 

 31הרבה דברי( ובגינ( כתבתי ג( את הפוסטי(  עליבל פורסמו שבגינ( אנחנו נמצאי( פה, א

 32האלה. אני בניגוד לאחרי( הול� ע( האמת שלי כל הזמ�, לא מפחד, ג( א( יהיה לה מחיר 
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 1כבד בי� א( זה מהתקשורת ובי� א( זה מחלקי( אחרי(. ולכ� שוב, ג( בתצהיר שלי כתבתי 

 2ת, אבל דברי( שבעיניי ה( לא דברי( בתקשור עלישבמקדי(, לפני התחקיר הזה פורסמו 

 3  נעימי(, ה( לא נוחי( אבל ה( לא, 

 4בוא תסביר לי בבקשה את האמירה שכביכול חיפשו אות* או כתבו נגד* או פרסמו עלי*   ש:

 5  דברי% שליליי% רק בגלל ששמ* הוא חז�. 

 6תראה, אני יכול להגיד ל� שלאור� השנה האחרונה דווקא זכיתי מהציבור לשמוע רבות שזה   ת:

 7מדהי( שדווקא אני לא בכיתי, ואני מודה שכ�, אנשי( בסביבה שלי ג( בסביבה הקרובה וג( 

 8בסביבה היותר רחוקה, ג( בכנסת וג( מחוצה לה אני יכול אפילו להגיד ע( חצי חיו� שהציעו 

 9אתה  לי את הש( לחזנובי6'. אני אמרתי אני נולדתי חז� ואני אשאר חז� והדברי( נכתבו וכ�,

 10  מסתכלי( רבות ג( היו( על מה שקורה בחברה הישראלית. מנגדיודע אנחנו 

 11  אתה טוע� שאתה נרד" מטעמי% גזעניי%?  ש:

 12  מנגד, לא, אני טוע� שאני נרד/, אפשר להגיד?  ת:

 13  א% סיימת?  ש:

 14אני אומר בצורה פשוטה שבסו/ כשיושבי( בחברה ומדברי( ומעלי( דברי( אז כ� יש ג(   ת: 

 15בצורה שלא משתמעת לשני פני( יש ג( לדבר הזה משקל, אבל מחשבות ואני אומר עוד פע( 

 16אני לא ניגנתי עליו לאור� כל השנה ולו פע( אחת יתרה מזאת, השבוע האחרו� בלבד שהיה 

 17דיו� על ועדת ביטו� בכנסת אני עליתי לדבר ואמרתי אנחנו לא בוכי(, הגיע הזמ� שאנחנו 

 18אל מאז ומתמיד, אתה מוזמ� להקשיב נפסיק לבכות. גזענות היא מנת חלקה של מדינת ישר

 19לדברי( שנשאתי בשבוע שעבר בכנסת וזה ג( חלק מהסווי6' שדיברת עליו כחבר כנסת ומה 

 20שהשתניתי זה קשור ג( לדבר הזה. דר� אגב, לפי מה שאתה מראה לי הפוסט הזה אני עוד 

 21  לא הושבעתי אפילו לכנסת. וכבר אז הייתה סביבי המולה.

 22ואה ג% בכתבות האלה של הנתבע כא� חלק מאיזה שהוא מסע רדיפה זאת אומרת שאתה ר  ש:

 23  אחרי* מטעמי% גזעניי%?

 24לא. יש פער עצו( בי� אות� כתבות שהיו הציגו סיפורי( כאלה ואחרי( בנוגע לעבר שלי שה(   ת:

 25ג( פסקו לבי� השימוש באמת המטור/ שעשה עמית סגל בכל במה אפשרית בצורה שלא 

 26על רדיפה אני רוצה להזכיר לעור� הדי� נקדימו�, אבא שלי בשעתו מרפה. עכשיו, כשמדברי( 

 27הואש( בהצבעות כפולות, פרשייה שלימי( גילו שמי שבכלל הצביע היה חבר כנסת אחר ולא 

 28  הוא. מי שהוביל את זה אז הוא, 

 29  הוא הואש% או הורשע?   ש:

 30  הוא הורשע.   ת:

 31  הורשע.   ש:

 32  כ�, אמרתי.   ת:
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 1  . חשבתי שאתה אמרת הואש%  ש:

 2לא אמרתי הורשע. מי שהוביל את כל הסיפור הזה ומי שחגג על זה ומי שרקד על זה  לא,  ת:

 3במש� שני( זה היה עמית. ועמית בעצמו באחת הכתבות שלו בטלוויזיה אמרו לו אתה עשית 

 4ככה לאבא, אתה מכי� לילד, בוא נראה מה אתה מתכנ� לני� והוא ע( חיו� זחוח ומאושר גר( 

 5וא מתכנ� עוד הפתעות בדר�. אז יש פער עצו( בי� הרדיפה שאני מדבר לכול( להבי� שה

 6שבגינה אנחנו ג( נמצאי( פה לבי� סיפור ג( של החברה הישראלית וג( שלי כחבר כנסת צעיר 

 7  י לעשות חשבו� לפוליטיקלי קורקט.שבסו/ אומר מה שהוא מרגיש ואומר את דעתו בל

 8  ?10ר שהתראיינת לגיל ריבה בערו. אתה זוכ  ש:

 9  כ�.   ת:

 10"אני מבי� שמושקעי% פה מיליוני ש"ח  �אתה אמרת בראיו� לגיל ריבה את הדברי% הבאי%   ש:

 11על הראש שלי, מיליוני ש"ח בוא נשי% את הדברי% על השולח� מישהו ש% פה ערימות של 

 12כספי% כדי לעשות לי חיסול פוליטי ממוקד. נקודה". ואמרת את זה בהקשר לפרסו% של 

 13  הכתבה נשוא התביעה כא�. 

 14  אמת. נכו�.   ת:

 15תסביר לי בבקשה את האמירה של* מי רוצה, תשמע את השאלה עד הסו". מי רוצה לעשות   ש:

 16  ל* סיכול ממוקד פוליטי ומי ש% מיליוני ש"ח על הראש של* כדי לחסל אות*?

 17תראה, הכתבה והדברי( שנאמרו היו ממש בסמיכות לכתבה של עמית. בהתחלה אתה מבי�   ת:

 18י כמות הפרסומי(, כמות הלח6, האנשי( שנשלחו לחו"ל לכל שמושקע פה משהו גדול כ

 19העול(, החיפושי( עד לרמת האנשי( שהיו אתי בג� ואפילו בהזדמנות אחת פרסמו מישהי 

 20שלמדה אתי בכיתה ו' והיא סיפרה שלא רציתי לשבת לידה בכיתה, אז אתה מבי� שהיה פה 

 21  השקעה גדולה. 

 22  מי פרס% את זה רק?   ש:

 23  .2כ( בערו6 אני חושב אצל  ת:

 24  עמית פרס% את זה?  ש:

 25  .2אני לא יודע, אצלכ( בערו6   ת:

 26  ה מדבר. תציג לנו א% יש דבר כזה.לי אי� מושג על מה את  ש:

 27  בהמש�.אני אוציא את זה   ת:

 28  מית סגל ועל הכתבה הזאת, מר חז�.כ�. אני מדבר כרגע על ע  ש:

 29  לזה, ואז עובר עוד יו( ועוד יו(,אני חוזר, אני מגיע   ת:

 30  % של התביעה הזאת, רק למקד אות*.אני מדבר על הפרסומי  ש:

 31אז אני עונה עכשיו, ואז עובר עוד יו( ועוד יו( ואתה רואה שמי שמניע את הדבר הזה ומי   ת:

 32שדוח/ ומעלה אותו באמת לא רק יו( אחרי, לא רק חודש אחרי, לא חודשיי( אחרי, בכל 
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 1א זה עמית בכל צורה, ומניע את הגלגלי( במה אפשרית ע( קשר או בלי קשר לנושא או לנשו

 2של המכונה הזאת של באמת ניסיו� לרסק פוליטיקאי, עכשיו הוא הגדיל ואמר אפילו לפניי 

 3הוא היה בי� אלה שהיו לו סיכויי( הכי גדולי( להיבחר שוב, אחריי הוא לא ייבחר לעול(. 

 4  ב שהדברי( האלה מדברי( בעד עצמ(.אז אני חוש

 5  ש"ח על הראש של*, כפי שאתה טענת כדי לחסל אות* פוליטית? מי ש% מיליוני   ש:

 6  אני אשמח לגלות.   ת:

 7  עמית סגל?   ש:

 8  אני אשמח לגלות.   ת:

 9  תגלה, בבקשה.   ש:

 10  אני אשמח לגלות, א( יש ל� תשובה.   ת:

 11  לא, אתה אמרת את זה כנראה שאתה יודע.   ש:

 12פת של כל מה שקרה מסביב אני אומר עוד פע( בצורה פשוטה, כשאתה רואה את כל המעט  ת:

 13  אתה מבי� שיש פה משהו שמישהו השקיע בו. עכשיו,  2כ�, סביב עמית סגל, סביב ערו6 

 14  מי זה המישהו?  ש:

 15  אני לא יודע, א( אני הייתי יודע תאמי� לי שהייתי אומר עכשיו.   ת:

 16  למה נדרשי% מיליוני%?   ש:

 17היו( לא עוזב אותי לרגע ומי שעד היו( אני יודע דבר אחד, שמי שלא עזב אותי כרגע ומי שעד   ת:

 18  נוטה לעשות את הכל כדי להשתמש בדבר הזה כדי למנ/ ולהאדיר את עצמו זה עמית סגל. 

 19הא% אתה מייחס לעמית, אני אשאל אות* עוד פע% כי לא קיבלתי תשובה ממ* ברורה   ש:

 20  כ� או לא?  ומדויקת. הא% עמית סגל ש% או קיבל מיליוני% כדי לגרו% לחיסול* הפוליטי?

 21אני יודע שעמית סגל עשה ועושה הכל כדי לחסל אותי פוליטית הוא ג( אומר את זה ג( בריש   ת:

 22  גלי. א( יש מישהו נוס/ שעומד מאחורי זה אנחנו נשמח לשאול אותו. 

 23  מאיפה הטענה של המיליוני%, על מה הושקעו מיליוני%?   ש:

 24כמו שאמרתי, לנסוע לטוס לחו"ל, לבלות בכל מקו(, לרדו/ אחרי אנשי(, שעות של פרסומי(   ת:

 25  בטלוויזיה, שעות של תכניות, שעות של תחקירי(, כתבה ועוד כתבה, אלפי כתבות. 

 26  זה לא התביעה הזאת אבל, מר חז�.   ש:

 27סרסרות, סחר  לא, שעליה( דובר על התחקיר של עמית סגל, על השילוש הלא קדוש בכלל של  ת:

 28בנשי(, סחר בסמי(, דברי( שמעול( לא היו חלק מחיי וג( לא יהיו. עמית בכל אחד מערוצי 

 29, דר� אגב, אני אגיד ל� יותר מזה, ג( במהל� המשפט הזה 2וכלי התקשורת, לא רק ערו6 

 30עצמו כל פיסת מידע או החלטה של כבודו שקשורה איכשהו לטובתי לא קיימת בשו( מקו(. 

 31שיכולה אולי להוציא אותי בצורה מכוערת מגעילה ולרסק אותי עוד טיפה ישפכו  אבל מילה

 32  עליה ליטרי( של ביוב. אני חושב שזה מספיק כדי להראות את הדברי( שאני מדבר עליה(. 
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 1  אני חוזר ואני שואל אות*,  ש:

 2  .אפילו ההחלטה הגדולה על חיסיו�  ת:

 3  .מר חז�, מר חז� :ש

 4ההחלטה הגדולה על החיסיו� לא פורסמה בשו( מקו(, אבל זה שבתצהיר שלי כתוב   ת:

 5  שביקרתי במועדו� חשפנות גיליונות על גיליונות. אז בסדר. אז כנראה ש, 

 6  מר חז�, הא% אתה מייחס לעמית סגל קבלה של מיליוני ש"ח כדי לחסל אות* פוליטית?  ש:

 7  אני מייחס לעמית סגל,  ת:

 8  כ� או לא?  ש:

 9  ני מייחס לעמית סגל, א  ת:

 10  כ� או לא? מר חז�, תסלח לי.   ש:

 11  אני מייחס לעמית סגל רצו� לעשות הכל כדי לחסל אותי פוליטית, והוא מצהיר על זה בעצמו.   ת:

 12אני שאלתי שאלה ואני מבקש תשובה. הא% אתה מייחס לו קבלה של מיליוני ש"ח או   ש:

 13  יטי. כ� או לא? תשלו% של מיליוני ש"ח כדי להביא לחיסול* הפול

 14  אז אני אומר עוד פע( אני לא יודע מה הוא קיבל או לא קיבל,  ת:

 15  .מר חז�. כ�  ש:

 16אני מפרש ומנתח, אני רק מפרש ומנתח את הפעילות בשנה האחרונה שהיא שווה המו�, המו�,   ת:

 17המו� כס/, בסו/ משהו עומד מאחורי זה. עכשיו, שמו אותי בפינה ביו( הראשו� הכתבה ע( 

 18ריבה נעשתה ביו( אחרי שפורס( התחקיר או יומיי( אחרי שפורס( התחקיר, אתה רואה גיל 

 19את הכמות אתה מבי� בעגה מקצועית שלנו, של הפוליטיקאי( אומרי(, הול� ל� על הראש 

 20  כדי לחסל אות� פוליטית. לימי( זה ברור היו( שזה עמית, כי הוא פשוט הודה בזה. 

 21הורשע בפרשת ההצבעות הכפולות ועבירה של זיו" בכוונה מר חז�, תאשר לי בבקשה שאבי*   ש:

 22  לקבל דבר במרמה בנסיבות מחמירות. ובעבירה של מרמה והפרת אמוני%. 

 23  אני לא יודע במה הוא הורשע, אני יודע שהוא הורשע בעבירת ההצבעות הכפולות.   ת:

 24  הוא הורשע.  ש:

 25  בהצבעות הכפולות  ת:

 26ת לנו בתשובה לדרישה לפרטי% נוספי% שביקשנו כ�. עכשיו תגיד לי בבקשה, אתה אמר  ש:

 27  ממ* לימי% התברר שההצבעה הכפולה הייתה עלילה לא נכונה. 

 28  נכו�.   ת:

 29  מה הטענה של* בעצ% שפסק הדי� של בית משפט הרשיע אותו על לא עוול בכפו?  ש:

 30גב, סרטו� וידאו שפורס( בתקשורת שבו חשפו שמי שהצביע זה רוני בר או� ולא אבא שלי, א  ת:

 31העליו� א( אני לא טועה הגיב בשעתו ואמר שבגלל שיש פרק זמ� רחוק מאז המעשה אז יש 

 32  התיישנות ובגלל זה לא פתחו את זה. 



  
 

  
  יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

  חז� נ' סגל 18448�10�15 ת"א
  

  2016יולי  17  

  

 53

 1מה שאתה אומר בעצ% שפסק הדי� של בית משפט שהרשיע אותו הוא פסק די� שאיננו   ש:

 2  נכו�? 

 3  אני אומר את זה היו( ואני אמרתי את זה ג( אז, יכול להיות, נעשה משגה, קורה.   ת:

 4אוקי. עכשיו תגיד לי בבקשה, אתה אמרת לעופר חדד בראיו� שנתת לו שמאחורי התחקיר   ש:

 5  של הנתבע כא� עמדו אנשי% שהפסידו הרבה כס" בבולגריה. 

 6  נכו�.   ת:

 7  מיה% אות% אנשי%?  ש:

 8  �. אתה מציג אות( בעצמ  ת:

 9  אני שאלתי אות*.  ש:

 10  דוד שלי יוסי חז�, אביתר גוטסמ�, זה שמשו( מה אני לא יודע א( יבוא או לא יבוא.   ת:

 11  אביתר גוטסמ�, מי זה?   ש:

 12לא אביתר, אביתר דרעי שהוא אחיי� של אשתו של דוד שלי יוסי, ואבי גוטסמ� שהוא חבר   ת:

 13  שלו שה( ביחד מהצבא. עליה( דיברתי

 14  ה חלקו של כל אחד מה% בבולגריה בניהול העסק? אוקי. מה הי  ש:

 15אני יודע שהדוד שלי יוסי הביא אות( לקנות מהחברה שלו, להיות שותפי( שלו בעצ( בחברה   ת:

 16שלו, מה בסו/ פרטי הפרטי( ואי� ה( נמצאי( באיזה סיטואציה ה( נמצאי( היו( אני לא 

 17  יודע מכיוו� שאנחנו בנתק. 

 18  מי הפסיד כס"?  ש:

 19  שת( הפסידו כס/, החברה של דוד שלי, עד היו( יש לה התחייבויות בבולגריה. ה( שלו  ת:

 20  ה% הפסידו כס" כתוצאה ממה?   ש:

 21  כתוצאה מהעסקי( שלה( ש(.   ת:

 22  אלו עסקי%?  ש:

 23  יש לה( כל מיני עסקי( בבולגריה, נכסי(, מגרשי(, הנכס שהשכירו את הקזינו.   ת:

 24  נו. זאת אומרת אתה מדבר ג% על הפסדי% מהקזי  ש:

 25  אמת.   ת:

 26למה שההפסדי% האלה היו איזה שהוא טע% לנסות לפגוע ב*? באמצעות התחקיר לפי   ש:

 27  טענת*. 

 28ה( מאשימי( אותי שה( הפסידו בגללי, והסיבה היא פשוטה, כמו שאני סיפרתי בהתחלה   ת:

 29  אני הייתי נציג של דוד שלי, אבל אחרי זה ג( עבדתי ע( הבולגרי(. 

 30  מי זה הבולגרי%?  ש:

 31  העור� הדי� ובעלי החברה, החברה הבולגרית.   :ת

 32  של הקזינו.   ש:
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 1  של המלו� שהיה בו ג( קזינו, כ�.   ת:

 2  כ�.   ש:

 3  של המלו� שהיה בו ג( קזינו, כ�.   ת:

 4  כ�.   ש:

 5ה( ניסו לעשות שמה כל מיני, ה( לא הסתדרו ביניה(, ה( ניסו לעשות קומבינות, ואני   ת:

 6בחרתי בצד של הבולגרי( כי אני הלכתי ע( האמת. לא הסכמתי שירמו, אני לא מכיר את 

 7הדברי( האלה, אני באופי שלי לא כזה. ולכ� ה( מאוד כועסי(, ה( גמרו ש( בריב מאוד 

 8אני יודע רק דבר פשוט, אני לא הייתי מוכ� לקחת חלק בעבודה  מאוד גדול, זה עניינ( שלה(,

 9  בעיניי( כזו או אחרת, ולכ� ה( מאוד כועסי(. 

 10  ואז מה ה% עשו כתוצאה מהכעס הזה לטענת*?  ש:

 11  היה שלב שאפילו קיבלתי איומי( על חיי.   ת:

 12  בהקשר הזה של התביעה הזו.   ש:

 13טות שה( הגישו ואת התצהירי( שה( אני מדבר עוד פע(, תראה, אני שמעתי את ההקל  ת:

 14  הגישו. לפני התצהירי(, 

 15  אתה רואה אפשר לשמוע את ההקלטות.   ש:

 16  לא, של התצהירי( של אלה שהוגשו התצהירי( שלה(, לא של החסויי(.   ת:

 17  של האחרי% אתה לא שמעת.   ש:

 18לפני שהוגשו התצהירי( כשיו( אחד היה בטלוויזיה תחקיר והיו כל מיני קולות עמומי( וכל   ת:

 19מיני צלליות אז אתה יודע, אתה עושה אחד ועוד אחד, אתה מבי�, אתה יודע שיש אנשי( 

 20שרבו את� שעוד לפני זה, עוד לפני שחזרתי לאר6, עוד לפני הכנסת, מעבר לעובדה שה( ג( 

 21ד כס/, הוא בטח ישאל אז עוד מעט אני יענה, אז ג( האיומי( שקיבלתי חייבי( לי הרבה מאו

 22וג( הכל אז עשיתי אחד ועוד אחד ואז שאלתי והתשובה שקיבלתי ואני מצטט היתה מהדוד 

 23שלי יוסי שמאז ועד היו( לא דיברתי אתו, היתה כזאת אני דיברתי אית(, ה( אמרו ה( 

 24  ת�. זה הסיפור. הפסידו בגלל� כס/ ה( יעשו הכל כדי לחסל או

 25  את זה אמר ל* יוסי.   ש:

 26  כ�.   ת:

 27  אי* זה קשור לתחקיר פה של התביעה הזו?  ש:

 28כי הסיפור, סיפורי בולגריה או סיפור הקזינו שהייתי בקזינו או לא הייתי בקזינו, פורסמו   ת:

 29של  10עוד לפני התחקיר, חודשי( לפני ראינו ג( במר6 היתה כתבה בערו6  10לפני ג( בערו6 

 30אור צור א( אני זוכר נכו�, שאחרי זה ג( היה לי ראיו� ע( מאור צור ודורו� הרמ� בנוגע מ

 31לזה. אבל השקרי( שנוספו לכ�, כל סיפורי העלילה מסביב על הסמי( ועל הזה, זה דברי( 

 32שהאנשי( האלה ה( עצמ( נרקומני( שמעשני( סמי( כל היו(, עושי( סמי(, אי� לי קשר 
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 1י אית( זה בגלל דוד שלי יוסי, שבו האמנתי, ס� הכל בהתחלה אית(, קשר היחיד שהיה ל

 2  עבדתי אתו ובשבילו והייתי נציג שלו ולכ� אנחנו נמצאי( כא�. 

 3  מי האנשי% שמעשני% סמי% כל היו%?   ש:

 4  אביתר גוסטמ�.. אביתר דרעי ואבי גוטסמ�.   ת:

 5  אתה אומר פה דברי% מאוד מאוד חמורי%.   ש:

 6  ( האלה. אני עומד מאחורי הדברי  ת:

 7  טוב. עכשיו תגיד לי בבקשה, אי* קראו למה שאתה טוע� שהיה מלו� שהיה בו ג% קזינו?   ש:

 8  גולד. אמרתי את זה בהתחלה.   ת:

 9  מה היה הש% המלא?   ש:

 10  גולד, קזינו גולד,   ת:

 11  קזינו גולד?  ש: 

 12שהוא רזמטנה ככה ג( נקרא ש( מלו�, זה דבר   זה כמו שיש קזינו אינטרנסיונל, קזינו כי  ת:

 13  מקובל בכל העול(. 

 14  כ�, השמות שאמרת לא אומרי% לי, אבל אני מקווה של* כ�.   ש:

 15  זה מלונות וקזינו בבולגריה.   ת:

 16  כלומר המלו� שבו לטענת* היה קזינו נקרא קזינו גולד וג% הקזינו נקרא קזינו גולד.   ש:

 17  בדיוק. נכו�.   ת:

 18  ג% המלו� נקרא קזינו גולד וג% הקזינו.  ש:

 19  בדיוק כמו בכל מקו( בעול( שש( המלו� זה ש( הקזינו.   ת:

 20כ�. אוקי. עכשיו, אתה אמרת שאתה הגעת לקזינו כדי למנוע מהישראלי% לעשות טעויות,   ש:

 21  לשמור על הישראלי% שלא יעשו ש% טעויות. 

 22  נכו�.   ת:

 23  תסביר לי בבקשה את האמירה הזאת.   ש:

 24  מאוד פשוט  ת:

 25  % מפני עשיית הטעויות האלה? איזה טעויות ואי* שמרת עליה  ש:

 26אמרתי מקוד( בתחילת דבריי שאני ראיתי אנשי( שלא יודעי( לעצור. אני באופי שלי ב�   ת:

 27אד( משתדל להיות חביב. משתדל, משתדל עושה המו� טעויות אבל משתדל להיות חביב. 

 28קרה המקרי( שבה( אנשי(, אתה יודע, לפעמי( מאבדי( קצת את העשתונות אז כ�, אני 

 29  הייתי ואירחתי, ושאלתי לשלומ(, לפעמי( הלכנו לאכול ג( בבית חב"ד וג( במסעדות. 

 30  ע% מי, ע% האנשי% שבאו להמר בקזינו?   ש:

 31ישראלי(, אני מזכיר שאירחתי ישראלי( במלו�, אות( ישראלי( שהתארחו במלו� ג( שיחקו   ת:

 32ת אחרונות כאילו זה בקזינו, וכאחראי, כמי שמארח ומכבד אות(, אגב, היתה כתבה בידיעו
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 1לא היה סקופ גדול שעבדתי במלו� שהיה בו קזינו, היתה כתבה שני עמודי( בידיעות אחרונות 

 2קראו לה עיר של זהב, ואני פרסמתי אותה אפילו בפייסבוק שלי אחרי שה( סיפרו חשפנו 

 3ר שהוא עבד בקזינו. ש( כתוב שבאי המלו� ובאי הקזינו מגיעי( ורואי( את אור� חז�, בחו

 4  ישראלי שמקבל את פניה(, וזה מה שאני עשיתי, ואני אגיד את האמת ג( נהניתי מכל רגע. 

 5  אוקי. מה עשית כדי לשמור עליה% בקזינו?  ש:

 6אני אומר עוד פע(, תשמע, זה לא משהו ספציפי שאתה יודע,, אני לא לקחתי אנשי( ותפסתי   ת:

 7וישב ולפעמי( ישב יותר מדי,  אות( בכוח אבל מבחינתי ב� אד( שבא לחופשה ע( המשפחה,

 8אז אתה יודע, הול� ומדבר, בוא נצא, בוא נל� לבלות, בוא מל� לזה, בוא נצא ע( המשפחה 

 9  זה פחות או יותר הדברי( שעשיתי. לנסבאר, לעיר הדייגי(,

 10  זאת אומרת אתה היית אית% ש% בקזינו ו,   ש:

 11  לא כל הזמ�.   ת:

 12  לא כל הזמ� אבל חלק מהזמ�.   ש:

 13  לפעמי(.   ת:

 14  אתה היית אית% בקזינו והסתכלת על מעשיה%, מה שנקרא.   ש:

 15לפעמי( כ�. ה( אורחי( שלי במלו�, אני מארח אות(, הסתכלתי עליה( מהרגע שה( הגיעו   ת:

 16  משדה התעופה ועד הרגע שה( עלו חזרה בטיסה לאר6. 

 17  היה בו ג% קזינו?יפה מאוד. עכשיו תגיד לי בבקשה ככה, מי היה הבעלי% של המלו� הזה ש  ש:

 18  חברת סאני בי6' אינטרטיימנט.   ת:

 19  היא היתה הבעלי% של מה, של המלו�, של הקזינו או של שניה%?  ש:

 20אני לא יודע להגיד ל� מה אי� זה עבד, אני רק יודע דבר אחד, ג( הקזינו עצמו וג( כל החדרי(   ת:

 21  של המלו� כול( היו בשכירות, ה( השכירו את הקומפלקס. 

 22  רו את הקומפלקס ה% שכ  ש:

 23  ה( שכרו את הקומפלקס, סליחה ומחילה  ת: 

 24  ה% שכרו את הקומפלקס, ממי?   ש:

 25מבעלי( שוני( בבולגריה, בעלי( פרטיי(. אני לא התעסקתי בזה, אני רק עבדתי אצל(, אני   ת:

 26  לא ניהלתי לה( את העסקי(. מול אות(. 

 27  ה% זה יוסי חז�?   ש:

 28לק לו נכס, חלק קט� בקומפלקס, חלק קט� שהוא ח לא, יוסי חז� היה אני אמרתי היה  ת:

 29  מהקזינו היה בבעלות יוסי חז�.

 30  ממש בבעלות.   ש:
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 1חברת עומר, היתה לו חברה שקראו לה חברת עומר, עומר בע"מ והיא היתה הבעלי(. לקומות   ת:

 2האחרות, לקומפלקס היה בעלי( שוני(, חברת סאני בי6' כמו שהיא עשתה עסקה ע( יוסי 

 3  שתה ע( אחרי(, אני את יוסי מכיר כי אני ייצגתי אותו. חז� היא ע

 4  כ�. למלו� ולקזינו היו בעלי% שוני% או אות% בעלי%?  ש:

 5  אות( בעלי(. שוב, ה( לא היו הבעלי( של הנכס, אבל ה( היו הבעלי( של העסק.   ת:

 6  השוכרי% של הנכס.   ש:

 7  ה( היו בעלי העסק.   ת:

 8  ה% היו בעלי העסק.   ש:

 9  טב ידיעתי כ�. כ�. לפי מי  ת:

 10  אוקי. ויוסי חז� אמרת לנו ג% היה בנוס" לזה הבעלי% בפועל של חלק מהקזינו.   ש:

 11  ככה נולדה העסקה שלו, היה לו נכס שהיה לו ייעוד אז הוא השכיר אותו.   ת:

 12לשאלו� שאתה שימשת כאיש הקשר של יוסי בבולגריה  2כ�. אז כשאתה אומר לנו בתשובה   ש:

 13  גולד בניהול מלו� הדירות שלה%. מה בעצ% כללה הנציגות הזאת של*?וכנציג בעלי קזינו 

 14בדיוק מה שהסברתי עד לרגע זה. כל התהלי� שליווה את יוסי מההתחלה בהחוזי(,   ת:

 15בהתקשרות, ג( במהל� הדר� תרגומי( עד שה( נהיו שותפי( וקרה מה שקרה ומבחינת( 

 16רסו אותו, נציג הבעלי( כמו שנציג אני הייתי דאגתי, וידאתי שהמקו( יהיה שמור, שלא יה

 17  בעלי( נראה בכל מקו( בעול(. 

 18  כ�.   ש:

 19וכחלק מזה ג( הייתי עבדתי ע( הישראלי( במלו� מלדאוג לה( כשה( באי( למלו� עד לדאוג   ת:

 20  לה( כשה( הולכי(. 

 21  במלו� ובקזינו.   ש:

 22  במלו�, לקזינו היה מנהל משל עצמו, היה ש( צוות גדול. הכל היה בסדר.   ת:

 23חלק מהחופשה של אות% ישראלי% שהתארחו במה שאתה קורא מלו� היה ג% בילוי בקזינו,   ש:

 24  נכו�? 

 25  חלק מהחופשה של אות( ישראלי( היה בילוי בקזינואי(, לא רק בקזינו.   ת:

 26  כולל בקזינו הזה, בקזינו גולד, נכו�?   ש:

 27  כ�.  ת:

 28  . כחלק מאותו אירוח ג% ליווית את הבילוי שלה% בקזינו עצמו  ש:

 29לא, כמו שאמרתי ואני אומר עוד פע(, לפעמי( כחלק מהזמ� אורחי( שלי, אתה יודע אנשי(   ת:

 30שלפעמי( ג( אנשי( באי( יותר מפע( אחת לבולגריה לחופשה, אז כ�, ג( פגשתי אות( 

 31  בקזינו וכ� ג( שמרתי עליה(. 

 32  כ�.  ש:
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 1  וכ� ג( לקחתי אות( לטיולי( אחרי(.   ת:

 2  אוקי. יפה.   ש:

 3  אורחי המלו�.   ת:

 4עכשיו תגיד לי, כמה דירות, המלו� היה מלו� של חדרי% או מלו� של דירות, לא הצלחתי   ש:

 5  להבי� עד הסו". 

 6זה היה משולב, זה היה מלו� בוטיק פשוט, חלק מקומפלקס של בית מלו� גדול יותר אבל נפרד   ת:

 7  ולכ� אני אשמח לצייר ולהראות ל�, קומה ראשונה, 

 8  בתצהיר של* א% כל כ* אתה רצית. נמנעת מלעשות את זה. כ�.  יכולת לצייר  ש:

 9  אני רוצה להסביר בצורה פשוטה, אני לא יודע, אני לא עור� די�,   ת:

 10זה יהיה ל* יותר פשוט א% תענה לשאלות שלי. אל תנסה לחשוב מה אני רוצה תקשיב   ש:

 11  לשאלה ותשיב לי. 

 12קומות נוספות של  4ו ג( קזינו. מאז היו עוד המלו� קומה ראשונה שלו זה כניסה קבלה היה ל  ת:

 13דירות בכל קומה היה מספר דירות שונה, חלק( היה דירות שהיו גדולות ומחולקות חלק( 

 14חדרי(, חלק( בקומה הראשונה היו חלק מהדירות של המלו� השתמשו בה( עובדי העסק 

 15זה הבולגרי(. וזה עצמו, בי� היתר ג( אני, ג( לי היתה דירה במלו� הזה שמי ששיל( עליה 

 16  מה שעשיתי. 

 17  אוקי. עכשיו, זאת אומרת הדירות האלה,   ש:

 18אגב, כשהיה יותר אורחי( אז ה( פשוט ג( היו באי( יותר ישראלי( ולא היו מספיק חדרי(   ת:

 19  אז היו משתמשי( במלונות אחרי(. אבל כ�. 

 20  כמה עלה לילה במלו� הזה?   ש:

 21  זה משתנה.   ת:

 22  ת� לנו את המחירי%.   ש:

 23דולר ממוצע לאד(,  350זה משתנה. אתה יודע, זה תלוי, מחיר לסו/ שבוע יכול להיות עד   :ת

 24  פחות או יותר. 

 25  למה, שני לילות, שלושה לילות?  ש:

 26  סו/ שבוע חמישי עד ראשו�.   ת:

 27  זה רק על השהות במלו� ובקזינו.   ש:

 28הות בקזינו. בשו( לא לא, לא בקזינו, במלו�. קזינו הוא חופשי א/ אחד לא משל( כדי לש  ת:

 29  .קזינו. זה ג( לא היה קשור

 30  תגיד לי בבקשה, הדירות הללו שהיו מעל הקזינו בתו* המלו� ה% היו בשכירות?  ש:

 31  כ�.   ת:

 32  מי שיל% עבור השכירות?  ש:
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 1  חברת ה, חברה, הבעלי(, החברה המנהלת.   ת:

 2  י.' אינטרטיימנט.סאני ב  ש:

 3  נכו�.   ת:

 4  היא שילמה עבור השכירות.   ש:

 5  נכו�.   ת:

 6  טוב. מי היו הבעלי% של הדירות?  ש:

 7  אני לא מכיר. אני לא עשיתי את העסקה הזאת.   ת:

 8תגיד לי, אנחנו מאוד התקשינו לקבל ממ* תשובה מה היה הש% של המלו�, ג% ניב רסקי�   ש:

 9ששאל אות* בראיו� בגלי צה"ל למחרת הכתבה של עמית סגל מה ש% המלו� הוא לא קיבל 

 10  סיבה מיוחדת לכ*?ממ* תשובה, היתה 

 11לא. אני מזכיר שאתה ק( לבוקר שכל העול( על הראש של�, הכתבה ניב רסקי� היה אני   ת:

 12  שיחות טלפו� מכל ערוצי התקשורת, מכל הכתבי(.  300או  200חושב הראיו� היה איזה 

 13  אז למה לא ענית מה ש% המלו�? זה שאלה פשוטה.   ש:

 14לילה מאוד קשה, מאוד סוער ומאוד לחו6. באותו  אני אומר עוד פע(, אתה ק( לבוקר אחרי  ת:

 15לילה כבר החלטתי שאני מגיש תביעת דיבה, יצרתי קשר ע( עור� די� בעצתו הוא אמר לי 

 16אתה לא מנדב שו( פרט כרגע. ג( א( יש ל�, תראה הוא אמר לי אל תתראיי� אפילו, אמרו 

 17. ג( אפשר להסתכל על לי אל תעלה לראיו�, אבל אני באופי שלי אני לא בורח משו( דבר

 18ההיסטוריה ולראות א( מישהו פע( עמד כמוני מול כל הכפשות, באמת, בצוק אית� כתבה 

 19אחרי כתבה ואני לא מתחמק מא/ שאלה. אתה ק( באותו בוקר, תראה, בסו/ אני ג( ב� 

 20  אד(, אני לא סופרמ� ולא מגה מ�. 

 21  מה היתה הבעיה להשיב מה ש% המלו�?  ש:

 22  עצת עור� דיני. אני אמרתי, ג( ב  ת:

 23  שמרת על זכות השתיקה.   ש:

 24  אני לא שמרתי על זכות השתיקה, אני חושב שדווקא אני דיברתי די הרבה. זה כל הסיפור.   ת:

 25  טוב ספר לנו בבקשה איזה סוגי% של מכונות הימורי% היו בקזינו גולד?  ש:

 26  אני לא זוכר.   ת:

 27  סליחה?  ש:

 28  למה אתה מופתע?  ת:

 29  ש% כמה חודשי%.  אני מופתע כי עבדת  ש:

 30לא, אני לא עבדתי בקזינו, אל תתבלבל, אני יכול להגיד ל� שבקזינו יש מכונות הימורי(. ג(   ת:

 31  בלוטו יש. 
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 1בקזינו גולד אתה טוע� שניהלת מלו� שהוא היה חלק ממנו ושליווית ש% ישראלי% ואירחת   ש:

 2  אות%. 

 3  נכו�.   ת:

 4, מה שמאוד מוזר בעיניי, אבל א% אתה לא אני מבקש ממ* לנסות להיזכר א% אתה לא זוכר  ש:

 5  זוכר תנסה בבקשה להיזכר, אלו סוגי% של משחקי הימורי% או מכונות הימורי% היו ש%? 

 6  היה שולחנות הימורי( והיה מכונות מזל. להגיד ל� איזה היה אני לא יודע. זה לא תפקידי.   ת:

 7  זאת התשובה של*?  ש:

 8  ה היה ש(?כ�. אני יודע מכונה, מה איזה מכונ  ת:

 9  טוב. מר חז�, מה היתה כתובת המייל של* בתקופה שבה עבדת בבולגריה?   ש:

 10  אותה כתובת שיש לי נראה לי עד היו(. של ג'ימייל.   ת:

 11  של ג'ימייל.   ש:

 Oren.pen@gmail.com .  12ימייל. 'אור� נקודה פ�, ג  ת:

 13 דוט קו%.  ש:

 14  נכו�.  ת:

 15  זאת כתובת המייל של*.  ש:

 16  נכו�.  ת:

 17  טוב.  ש:

  18 

 19  :התובע

 20  ר לשניכ(, אני מרגיש קצת לא נוח.שאני אוכל לדב ?אפשר אדוני לבקש שהוא יזוז קצת ככה

  21 

 22  :בית המשפט

 23  טוב, תזיז את הדוכ�.

  24 

 25  :התובע

 26  שאני פשוט אדבר לשניכ(.

  27 

 28  :בית המשפט

 29  אי� בעיה. 

  30 

  31 

  32 
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 1  המש* חקירה נגדית

 2שאתה שלחת. תראה טוב, אני רוצה לעבור את* על שורה של הודעות דואר אלקטרוני   ש: 

 3שאתה שולח, זה נספח לתצהיר של אביתר  �08/02/13בבקשה הודעת דואר אלקטרוני מה

 4  דרעי, זה מוצג בפני בית משפט. 

 5  אתה יכול להראות לי?   ת:

 6כ�. אני אומר רק במה מדובר לפרוטוקול, הודעת דואר אלקטרוני של* לאביתר דרעי תאשר   ש:

 7  תה שלחת? בבקשה שזה הודעת דואר אלקטרוני שא

 8  נכו�. אני רק רוצה להסביר מה ההודעה, אני מזכיר שאני,   ת:

 9  תקריא בבקשה.   ש:

 10  אה, בשמחה.   ת:

 11  זה קצר מאוד תקריא את זה בבקשה. זה בנספחי% המצורפי%.   ש:

 12התקופה הזאת אני עוד משמש נציג של יוסי חז�. מצורפי(  08/02/13�בשמחה. ההודעה מ  ת:

 13צמו, העסקה מחולקת לשתיי( עסק, קזינו וסאני בי6' ונכס ההסכמי( בהקשר של הנכס ע

 14בפועל  �49% העסקה אושרה והועברה לידינו אותו נכס שמשמש להפעלת העסק. שוב לציי

 15מהחברה בבעלות הנכס, המסמכי( הרלוונטיי( אצל רש( בבולגריה וכל בדיקה מרש( 

 16החברות נית� לראות שיוסי חז� הוא חלק מבעלי החברה. יוסי כמו שאמרתי מקוד( הכניס 

 17הביא את בני משפחתו הוא רצה להביא אות( כשותפי(. מכיוו� שאני שלטתי בכל החומר, 

 18  ייתי הנציג שלו בבולגריה אז אני זה שהעברתי את המסמכי(. אני הייתי הנציג שלו, אני ה

 19  טוב.   ש:

 20  עכשיו עוד הודעה מעניינת, אתה תראה.   ת:

 21. תאשר לי �08/02/13יש הרבה הודעות מעניינות. יש הרבה הודעות. אני עובר למייל נוס" מ  ש:

 22  בבקשה שזה מייל שאתה שלחת לאביתר דרעי. 

 23  כ�.   ת:

 24  תחת הכותרת קזינו מסמכי% נוספי%.   ש:

 25  נכו�.   ת:

 26  תסביר לנו בבקשה את התוכ� של המייל הזה.   ש:

 27  הדי� שייצג אות( מול יוסי, והוא,שלומי זה העור�   ת:

  28 

 29  :בית המשפט

 30  אדוני?  ,איזה נספח זה

  31 

  32 
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 1  :ד נקדימו�"עו

 2זה מיד אחרי הודעת הדואר הקודמת אצל אביתר דרעי, אדוני, זה מופיע ש( פעמיי(, ההודעה 

 3הראשונה מופיעה ש( פעמיי( מיד לאחריה אדוני יראה ע( כותרת קזינו מסמכי( נוספי(. א( אני 

 4  יכול לסייע. אני מיד אכוו� את אדוני. 

  5 

 6  :בית המשפט

 7  כ�, כי אצלי זה לא מסודר ככה.

  8 

 9  :ד מנור"עו

 10  כתוב יתרת המסמכי(. לא?

  11 

 12  :ד נקדימו�"עו

 13  בבקשה אדוני. כ�.

  14 

 15  המש* חקירה נגדית

 16  תסביר לנו בבקשה את ההודעה הזו. בוא  ש:

 17כמו שאני אמרתי שלומי זה עור� די� שייצג אות(, יוסי עשה עסקה ע( בני משפחתו אחייני(   :ת

 18של אשתו ואחרי(. אני כמי שייצג אותו בחו"ל מול הבולגרי( והחזיק את כל המסמכי( 

 19שאפשר לראות שה( באנגלית, פשוט העברתי את כל המסמכי(, סרקתי וצילמתי לאר6 כל 

 20  מה שהתבקשתי. 

 21כשהכותרת שלה זה  �08/02אות* להודעת דואר אלקטרוני נוספת מהאני מפנה   ש:

documents omer bg ood.  22 

 23  כ�.   ת:

 24  תאשר לי בבקשה שזה הודעה שאתה שלחת.   ש:

 25זה הודעה שאני עשיתי לה העבר כמו שאתה רואה אדוני ההודעה הזאת היא מהעור� די�   ת:

 26בולגרי, אותו עור� די� שמולו ייצגתי את יוסי וכשיוסי היה צרי� להעביר מסמכי( לאר6 אני 

 27  ביקשתי ממנו את המסמכי( הרשמיי(, קופי פסט. 

 28  מה אתה מעביר כא�?  ש:

 29ות בנכס. פה ספציפית אני לא יודע, אני לא רואה מסמכי( שקשורי( לחברת עומר ולבעל  ת:

 30  איזה מסמכי( מצורפי( פה. אבל זה מסמכי( של חברת עומר בה גה החברה של יוסי. 

 31  שאתה קראת קוד% חברת עומר, נכו�?זה מה   ש:

 32  ברת עומר בה גה, אני אמרתי את זה.ח  ת:
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 1לשורה  �27/08ששלחת באוקי. אני מדפד" הלאה ואני מפנה אות* להודעת דואר אלקטרוני   ש:

 2  ותבי% שכותרתה ישיבת דירקטוריו�.של מכ

 3  נכו�.  ת:

 4  ר לי בבקשה שזה הודעה שאתה שלחת.תאש  ש:

 5  , הודעה שנשלחה ממני.כ�  ת:

 6  כ�? תקריא לנו בבקשה אי* אתה חות% על הודעת הדואר האלקטרוני?  ש:

 7  מנכ"ל.  ת:

 8  מנכ"ל.  ש:

 9  מנכ"ל בהתייחס לחברת עומר.  ת:

 10  המנכ"ל של חברת עומר? . אתה הייתכ�  ש:

 11ה. סוג של כ�, סוג של מנכ"ל, של חברה אני ניהלתי לו את כל הדברי(, אני ייצגתי אותו שמ  ת:

 12  הוא לא ידע אנגלית ולא כלו(.

 13  תזכיר לנו מה חברת עומר עשתה.  ש:

 14  בעלת נכסי(, היתה בעלי( של הנכס.חברת עומר   ת:

 15  מה זה נכס?  ש:

 16הקומפלקס כמו שאמרתי לקומפלקס עצמו, היו לו בעלי( הנכס שהיה חלק מהקזינו חלק מ  ת:

 17  רבי( ולכל אחד היה לו פינה וכל החלק של יוסי מול הבולגרי( אני ניהלתי לו.

 18  אבל כשאתה אומר הנכס למה אתה מתכוו�?  ש:

 19  לחלק מקזינו.  ת:

 20לחלק מהקזינו. אוקי. אז אתה היית מנכ"ל החברה והמשמעות של הדבר שאתה בעצ% היית   ש:

 21  ל של החברה לגבי החלק של הקזינו.מנכ"

 22  לא,  ת:

 23  וצה להבי�, כי זה מה שהבנתי ממ*.אני ר  ש:

 24, הבעלי( של הנכס שממנה שכרו המשמעות שאני הייתי מנכ"ל החברה שהחזיקה את הנכס  ת:

 25  את,

 26  שחלק ממנו היה הקזינו.  ש:

 27  שחלק ממנו הושכר לקזינו, כ�.  ת:

 28תאשר לי  .17:15שעה , �25/08ר אלקטרוני של* מהלקזינו. אוקי. אני עובר להודעת דוא  ש:

 29בבקשה, תכ" אני אשאל אות* לגבי השעות, אבל רק תאשר שזאת הודעה שאתה כתבת, 

 30  יא מתחילה פה וממשיכה בעמוד הבא.ה

 31  כ�. זה אותו דבר.  ת:

 32  לא.  ש:
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 1  מה?  ת:

 2  דבר. זאת הודעה אחת וזאת השנייה.לא, זה לא אותו   ש:

 3  ל העמוד הבא. לזה התכוונת?אה, זה כאילו הכותרת ש  ת:

 4  נכו�. תאשר לי בבקשה שזאת הודעת דואר אלקטרוני שאתה שלחת.   ש:

 5כ�. אני אראה רק שלא שינית( פה כלו(, אבל בגדול כ�. זה הודעה שיצאה, במסמ� נפרד. רק   ת:

 6  רגע בבקשה. 

 7  בבקשה.   ש:

 8  אוקי. בסדר גמור.   ת:

 9הוצג  �21/06בישיבת דירקטוריו� שהתקיימה באוקי. טוב. אתה כותב כא� בפסקה השנייה   ש:

 10מצב העסק וכו' כמו ג% באותה ישיבה אושר מר ולדימיר טימיאלוב למנהל המקצועי של 

 11  העסק. 

 12  אוקי.  ת:

 13  אז מי זה ולדימיר טימיאלוב?  ש:

 14  אמרתי ל� בתחילת דבריי שאני לא זוכר את שמו המדויק, אבל ולדו.  ת:

 15  הא% אותו ולדימיר טימיאלוב,   ש:

 16  כ�.   ת:

 17  שמופיע כא� כמנהל מקצועי של העסק הוא אותו ולדו שהזכרת אותו קוד%.   ש:

 18  כ�.  ת:

 19  כמנהל המקצועי של הקזינו.   ש:

 20  כ�. אני אשמח א( תוכל לעמוד כא�.  ת:

 21  .אבל אני צרי* להראות ל* חומר, אני יכול לא להראות ל* חומר  ש:

 22  לא, לא.   ת:

 23ולדימיר טימיאלוב הוא אותו אד% שאתה קוד% אמרת סליחה, אז אני רוצה עוד פע% להבי�,   ש:

 24  שהוא היה המנהל המקצועי של הקזינו. 

 25  כמו שאמרתי בהתחלה, ולדו היה מנהל הקזינו, אני לא זכרתי את שמו המלא.   ת:

 26  אז עכשיו אתה מאשר שולדו זה ולדימיר טימיאלוב?   ש:

 27  כ�.  ת:

 28  "ל החברה. כ�. אוקי. ואתה ממשי* ואומר ואור� חז� אושר כמנכ  ש:

 29    חברת עומר.   ת:

 30  חברת עומר.   ש:

 31  נכו�.   ת:

 32  מה שאתה סיפרת לנו בתשובה הקודמת.  ש:
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 1כ�, החברה של הקזינו צירפנו מסמכי( מי היו הבעלי(, מי היה המנכ"ל והכל זה אליכ( צור/   ת:

 2לשאלוני( קיבלו את כל המסמכי( של הבעלי( של הקזינו ושל הבעלי( של המלו� וה( קיבלו 

 3  כל. את ה

 4  אוקי. עכשיו תגיד לי בבקשה, ג% פה אתה חות% אור� חז� מנכ"ל.   ש:

 5  ת� לי רק רגע בבקשה. רק לפני זה ברשות�.   ת:

 6  לא, לא.   ש:

 7  לא, כי אני כותב ג( על מסע ההשמצות ועל הסכסו� שהתחיל.   ת:

 8  אדוני, אתה משיב לשאלותיי כרגע.   ש:

 9  אני אומר אני חתמתי על כ�, אתה שואל אותי על מה חתמתי, נכו�?   ת:

 10  כפי שכתוב כא�. אני שואל א% חתמת כמנכ"ל על הודעת הדואר האלקטרוני הזו.  ש:

 11  אז אני חתמתי על הודעת דואר אלקטרוני כולל,   ת:

 12  כמנכ"ל?   ש:

 13  חברת עומר.   ת:

 14  פה כתוב מנכ"ל.  ש:

 15  ג( בקוד( היה כתוב מנכ"ל.  ת:

 16  נכו�. אתה מאשר שחתמת כמנכ"ל.   ש:

 17  חד משמעית, כ�.   ת:

 18שכותרתה קזינו  28/10/13אלקטרוני נוספת מיו% טוב. עכשיו אני עובר את* להודעת דואר   ש:

 19  גולד סו" העונה והכנה לחור". 

 20  אוקי.  ת:

 21  קוד% כל תאשר לי בבקשה שזוהי הודעת דואר אלקטרוני שאתה כתבת ושלחת.   ש:

 22  מאשר,   ת:

 23  מאשר שאתה כתבת ושלחת אותה. ואתה   ש:

 24  כ�. אתה רואה למי שלחתי? לבעלי( של חברת עומר.   ת:

 25  כ�. ליוסי חז�.  ש:

 26  בש( חברת עומר.   ת:

 27  כ�. כ�.   ש:

 28  כ�.   ת:

 29עכשיו תראה, אתה כותב לו יוסי שלו%, ברצוני לעדכ� אות* במצב הדברי% בעסק שבבעלות*   ש:

 30  בבולגריה קזינו גולד. 

 31  נכו�.   ת:

 32  ה כא� שאתה אומר קזינו גולד אתה מתכוו� לקזינו עצמו, נכו�? הכוונ  ש:
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 1  הקזינו עצמו, כ�.   ת:

 2  למה אתה זה שמדווח לו על מה שקורה בקזינו עצמו?  ש:

 3כי בסו/ העונה שנגמר כל הענייני( זה באוקטובר, העסק שה( סגרו נסגר חודשיי( כמעט   ת:

 4  קוד( לכ�. 

 5  כ�.   ש:

 6המבנה עצמו חלק מהמקומות הושכרו בהמש� חלק לא, אני לא יודע מה ה( עשו אחרי, אבל   ת:

 7העסקה מול יוסי והבולגרי( התפוצצה, ומי שפנה אליו ג( בש( הבולגרי( ולקח ג( אחריות, 

 8  לקחתי אחריות מסיבה אחת יוסי היה חייב לי כס/, עד היו( הוא חייב לי. 

 9  לקחת אחריות על מה?   ש:

 10  רי( של יוסי בבולגריה. על הדב  ת:

 11  על הקזינו.   ש:

 12של יוסי בבולגריה, על החלק בנכס שג( היה בו קזינו שג( היה בו ציוד, ויוסי היה חייב לי   ת:

 13כס/, הרבה כס/. עד היו( הוא חייב לי כס/ ואני לא רציתי שיהיה מצב שייגר( איזה שהוא 

 14ויגיד לי אתה הרסת אז אני לא  נזק בנכס שלו או במה שנשאר בתו� הנכס שלי ואז הוא יבוא

 15אחד, זה ג( מה משל( ל� אני מקזז ל� את מה שאני חייב ל�. זה מופיע ג( במכתב אחד ל

 16  שכתוב ש(, והמילה,

 17"בקזינו נמצאי% כל הצ'יפי% של העסק שלה% ער* רב  :אתה כותב ככה 4אז תראה, בסעי"   ש:

 18  של כס"".

 19  נכו�.   ת:

 20ו שכ� א% יפרצו למקו% וייקחו אז לא נוכל להשתמש "לדעתי מסוכ� להשאיר אות% בקזינ  ש:

 21  בה% שוב". 

 22  נכו�.   ת:

 23  יורו" אז קוד% כל, בוא תסביר לנו מה זה צ'יפי%?  �20,000"להזכיר* ה% עלו כ  ש:

 24  צ'יפי( זה כמו מטבעות פלסטיק שמשחקי( אית( בקזינו.   ת:

 25  מה זאת אומרת משחקי%, תסביר לי בדיוק למה הכוונה.   ש:

 26  בקזינו משחקי(, משחק.   ת:

 27  כ�, אז מה עושי% ע% הצ'יפ?  ש:

 28  יש לה( ער� כספי. משחקי( אית(.  :ת

 29  אני לא הבנתי.  ש:

 30  קוני( קלפי(, מהמרי( ברולטה.  ת:

 31  אבל מה תפקידו של צ'יפ?כ�,   ש:

 32  להחלי/ כס/.  ת:
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 1  כלומר א% אני בא לקזינו ואני רוצה להמר אז מה אני צרי* לעשות?  ש:

 2קזינו בפע( האחרונה אז הלכתי לקומה ופרעתי את הכס/ שלי לצ'יפי( א( כשאני הייתי ב  ת:

 3  זאת שאלת�. 

 4  זאת אומרת אתה קונה צ'יפי% בכס" מהמר עליה%.   ש:

 5  נכו�.   ת:

 6  ואחר כ* פודה את ערכ% הכספי.   ש:

 7  נכו�.   ת:

 8יודע . אי* אתה 20,000€בקזינו נשארו צ'יפי% בשווי של כ�. אז בעצ% מה שאתה אומר כא� ש  ש:

 9  כמה ה% עלו?

 10כמו שאמרתי, יוסי ולבוגרי( היה סכסו�, אני לא יודע כשהוא יהיה פה הוא יישאל את   ת:

 11השאלות, אני לא יודע מה גובל בצנעה אבל הסכסו� הזה היה עמוק עד היו( הוא חייב ש( 

 12  כספי(, לא רק לי, ג( ש(. 

 13  י בבקשה על השאלה. אבל אי* אתה ידעת כמה עלו צ'יפי%? זאת השאלה שלי, תענה ל  ש:

 14אני הזכרתי מקוד( שאני ייצגתי ג( את יוסי מול הבולגרי(. וג( עבדתי ע( הבולגרי( זה ג(   ת:

 15מה שגר( לסכסו� שאני צידדתי בה( כשהיתה בעיה. כשנותרו ציודי( ודברי( בתו� הקזינו 

 16ס כולל הכל חלק מהסכסו� היה שהוא נעל את החלק שלו של המקו( והל�, א( צרי� להיכנ

 17  לזה אני אפרט. 

 18  מר חז�, אי* ידעת כמה עלו צ'יפי%?  ש:

 19בגלל שאני ייצגתי אותו, ייצגתי את הבעלי(, בגלל שהיה ביניה( סכסו� ובגלל שאני לא רציתי   ת:

 20להיות אחראי למשהו שבסופו של יו( בגינו יגידו לי אתה לא תקבל הרבה כס/ שמגיע ל� אז 

 21ונה חודשיי( אחרי שהמקו( סגור או חודש וחצי אני הייתי מעורה בפרטי( האלה. בסו/ הע

 22  אחרי שאי� בו פעילות שהוא סגור הוא נעול, אי� בו עובדי(. 

 23  ?20,000€ידעת שזה  עדיי� אני לא שמעתי תשובה, אי* אתה  ש:

 24כי מי שהיה מייצג שלו וכמי שעבד מול הבולגרי( וכמי שהיה אחראי אז אני ידעתי מה נמצא   ת:

 25  במקו(. 

 26  ידעת מה היה במקו%. אז. אתה   ש:

 27מה זאת אומרת, דר� אגב, אני כותב ש( שאני ארזתי את הכל ואני סידרתי את הכל, היתה   ת:

 28  לי אחריות. 

 29  מר חז�, בפסקה לפני אחרונה אתה כותב "אני סיימתי את תפקידי ועזבתי את הקזינו".   ש:

 30  נכו�.   ת:

 31  איזה תפקיד אתה סיימת?  ש:

 32  מול הבולגרי(. מייצג של יוסי  בחברת עומר  ת:
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 1  כ�.   ש:

 2לא שמרתי יותר על האינטרס שלו בבולגריה. אגב, הדברי( המענייני( שקרו אז שה( מאוד   ת:

 3קשורי( למה שקורה היו( שאז אני לא יכולתי לדעת לא שאני אהיה בכנסת ולא שאני, 

 4כתבה שהיא מלאה שקרי(, הדברי( האמתיי( שיש סכסו� עסקי, עמוק  עלישמישהו יעשה 

 5שהיו איומי( שחייבי( כספי( שה( מופיעי( במסמכי( האלה שהוא הציג את זה, הוא  בוטה

 6  לא מציג אבל. אבל זה מה שקורה כשמנהלי( משפט תקשורתי. 

 7אתה כותב בפסקה  �25/08קטרוני שדיברנו עליה קוד% מהעכשיו, באותה הודעת דואר אל  ש:

 8בעלי% יחיד ואי� לו כל סמכות לגרש השמינית אתה כותב "ברצוני לציי� כי יוסי חז� איננו 

 9אותי וכל עוד לא התקבלה החלטה אחרת אני עדיי� נמצא בתפקידי. מיותר לציי� כי אני 

 10עושה זאת ממקו% של אכפתיות לעסק שכ� ג% אני אחד מהשותפי%", ע% שלושה סימני 

 11בלת קריאה. תסביר לי בבקשה את אופ� השותפות של* כמה אחוזי% היה ל* בקזינו? אי* קי

 12  את אות% אחוזי%.

 13כשאני עשיתי את העבודה שלי כפרויקטור ההתחלה היתה התחייבות שאני אקבל או כס/ או   ת:

 14שווה כס/ באחוזי( מהעסק, מהעסק שלו, מהנכס שהוא משכיר ומהשותפות שהוא קיבל 

 15בתמורה לעסק. היתה קונסטלציה של העסקה שהוא היה ג( במקו( לשל( את כל מלוא דמי 

 16ל הנכס הוא נכנס ג( שות/ והשקיע בקזינו, יוסי. ע( החברה שלו שהביא ג( אות( השכירות ע

 17בני משפחה שג( השקיעו. הוא היה חייב לי את הכס/ אז הוא אמר או שווה ער� בכס/ או 

 18באחוזי(, בשלב הזה עדיי� לא קיבלתי את הכס/ שלי וזה לא היה ברור בדיוק לא� זה הול� 

 19אני עומד עליה( עד היו( כמו שאני אמרתי, לי מגיע הרבה ולכ� הדברי( נכתבו כמו שה(, 

 20  מאוד כס/ מש(. 

 21  לא, אבל אתה כותב פה דברי% מאוד מאוד ברורי%.   ש:

 22  אני אומר אות( ג( עכשיו.   ת:

 23  אתה סיפרת ג% לנו שאתה למדת משפטי%.   ש:

 24  . הצלחת להוציא ממני חיו�. ש(אני מסיי( עכשיו בקרוב בעזרת ה  ת:

 25אבל ג% לפני כ* זה היה אחרי שלמדת כבר כמה שני% משפטי%, ואתה בוודאי יודע מה   ש:

 26  המשמעות של, 

 27  שני( ממשפטי(. אבל בסדר 7זה היה אחרי שאני הייתי בהפסקה של   ת:

 28אתה יודע בוודאי מה המשמעות של אד% שהוא כותב שהוא שות" בעסק מסוי%. ועוד מוסי"   ש:

 29שמעות של שות" זה אד% שיש לו בעלות כזו או אחרת אחר כ* שלושה סימני קריאה. המ

 30  בנכס או בעסק, נכו�?

 31בחברת עומר שהחזיקה בנכס, בשותפות של דוד שלי בחו"ל העסקה היתה מאוד פשוטה, הוא   ת:

 32התחייב לאיקס כס/, ג( כפרויקטור כמי שארג� לו הכל ומי שייצג לו בכס/ או בשווה כס/, 
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 1תי בחלק השני שלו כמו שאני אומר בצורה ברורה אפשר מכיוו� שאת הכס/ לא קיבלתי נאחז

 2לבדוק כשהוא יהיה פה עד היו( לא קיבלתי את מה שמגיע לי ולכ� ג( הדברי( נכתבו כמו 

 3  שה( נכתבו. 

 4  איזה אחוז בחברה מבטא את הסכו% שאתה היית זכאי לו?   ש:

 5  .10%�ל 5חמישה.. יש ויכוח בי�   ת:

 6  ?10%לשיטת* זה   ש:

 7  . מה זה לשיטתי? להתחייבות שלו.10%לי  לשיטתי הגיע  ת:

 8  אומר לי בעצ% זה שהחלק של* בעסק,זאת אומרת מה שאתה   ש:

 9  היה, אני מתנצל שאני קוטע אות�, לא, החלק שלי בעסק  ת:

 10  .�10%היה שווה ל  ש:

 11  .אני מתנצל שאני קוטע אות�  ת:

 12  .אתה לא קוטע אותי  ש:

 13יקטור מקבל אחוזי( משווי העסקה. הנכס מה שמקובל בפרויקטי( בכלל זה שמי שהוא הפרו  ת:

 14עצמו היה שווה חצי מיליו� יורו, דוד שלי השקיע ש( עוד סכו( די נכבד, הסיכו( היה שאני 

 15משווי הפרויקט שהרמתי. הפרויקט  10%כס/, אני זוכר וזה מה שסיכמנו אקבל שווה ער� ב

 16לת הדר� יש לו הרבה כלל את השותפות ע( הבולגרי(, את הייצוג שלו וכל מה שעשיתי בתחי

 17משקל וזה יצא לידי ביטוי אחרי הרבה שני( שדוד שלי ניסה ולא הצליח. זה מה שהוא 

 18התחייב, לימי( אחרי, עד לא מזמ�, מה זה לא מזמ�? כשחזרתי לאר6 אז היה ויכוח אז הוא 

 19משווי העסקה. וזו היתה הכוונה,  5%אמרתי ל� שאתה תקבל על הפרויקט אמר לי לא, אני 

 20  ה אני עומד היו(. ויש ל� עוד שאלות?על ז

 21  . 10%אבל אתה חשבת שהגיע ל* יותר שהגיע ל*   ש:

 22  .10%אני זוכר שסיכמנו   ת:

 23  אתה זוכר. אוקי.   ש:

 24  חד משמעית כ�.   ת:

 25  טוב. עכשיו,   ש:

 26  אני חושב שיש לי הוכחה לזה שזה, אבל זה לא עומד על הפרק.   ת:

 27  ששלח אבי קר�.  �19/04/13אלקטרוני מעכשיו תראה, אני מציג ל* הודעת דואר   ש:

 28  עור� די� אבי קר�.  ת:

 29  ה, ושורה של מכותבי% ביניה% אתה.אני רואה פה אבי קר�. תכ" אתה תגיד לנו מי ז  ש:

 30  אוקי.  ת:

 31  הכותרת זה הסכ% מייסדי%.  ש:

 32  אוקי.  ת:
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 1  מי זה אבי קר�?  ש:

 2  דוד שלי. עור� די� אבי קר� ייצג את  ת:

  3 

 4  :בית המשפט

 5  זה, אדוני? באותו קוב6?יזה נספח א

  6 

 7  :ד נקדימו�"עו

 8את אדוני. איזה עמוד?  מיד אני אפנה את אדוני. זה קוב6 שכרגע אני מציג לעד. רק רגע. מיד אני אפנה

 9  בכל מקרה,

  10 

 11  :התובע

 12  רק רגע, ברשות�.

  13 

 14  :עו"ד נקדימו�

 15  אני שואל את העד. אני כרגע לא מגיש,

  16 

 17  :התובע

 18  לי מי(, זה מקובל?ח מישהו לקנות אני יכול בבקשה לשלו

  19 

 20  :בית המשפט

 21  כ�. אי� בעיה.

  22 

 23  המש* חקירה נגדית

 24  כ�. הא% אתה מאשר או אתה זוכר שזו הודעת דואר אלקטרוני שאתה קיבלת?  :ש

 25אני לא זוכר את הודעת דואר אלקטרוני אני יכול להגיד ל� שמכיוו� שייצגתי את יוסי על כל   :ת

 26שותפיו בבולגריה שהוא ציר/ בדר� מול הבולגרי( כל שינוי שהוא עשה ה( העבירו ג( לי כדי 

 27שאני אראה לבולגרי(, אז כ�, אני יכול לאשר. אבי קר� זה עור� די� אבי קר� את מי הוא ייצג 

 28זה ג( הכותרת  �לא יודע להגיד אני יודע שהוא ייצג את יוסי אולי בהסכ( מייסדי( או  ש( אני

 29  פה הסכ( מייסדי(.

 30הא% עור* די� אבי קר� הוא ג% זה ששלח בשמ* מכתב התראה לחברת החדשות אחרי   ש:

 31  הפרסו% נשוא התביעה? 

 32  כ�.   ת:
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 1  זה אותו אד%.   ש:

 2  נכו�.   ת:

 3  חי בוחבוט שמופיע כא� ברשימת המכותבי%?עכשיו תגיד לי בבקשה, מי זה צ  ש:

 4  אחד מהאנשי( שנכנסו שותפי( או שלא נכנסו בסו/ ע( הדוד שלי יוסי בחברה שלו בעומר.   ת:

 5  מי זה אית� וסלי שמופיע כא�,   ש:

 6  אותו סיפור, כל אלה ה( אנשי( שדוד שלי יוסי הביא כדי להשקיע בבולגריה.   ת:

 7  אני רואה שבי� המכותבי% ש% נמצא אד% בש% יחיאל חז�.   ש:

 8  אני השתמשתי,   ת:

 9  הא% זה אבי*?  ש:

 10אני אענה, אני השתמשתי במייל של אבא שלי הרבה מאוד פעמי(, בלי שו( סיבה ספציפית,   ת:

 11  ג( בעניי� הזה וג( היו( וזה הסיבה שזה מופיע ש(. 

 12  לא, אבל זה לא מייל שאתה שלחת זה מייל שאבי קר� שלח,   ש:

 13א שלח אליו ג(, כי אני מהמייל הזה, דר� אגב, אתה מוזמ� ג( לשאול את אבי קר� למה הו  ת:

 14  אבל אני אומר ל�,

 15  אני שואל אות* א% אתה יודע מדוע שמו של אבי* מופיע ש%.   ש:

 16  שלו פעמי( רבות.  בגלל שטות מאוד פשוטה, אמרתי אני השתמשתי במייל  ת:

 17  הוא היה מעורב בקזינו באיזה שהוא אופ�?  ש:

 18הוא לא היה מעורב בקזינו, הוא היה מעורב בהשקעה בבולגריה, לאבא שלי ולדוד שלי,   ת:

 19וזה ואבא היה שות/ אתו  אמרתי בהתחלה שלדוד שלי ג( היה נכסי( נוספי( מגרשי(

 20  במגרשי(.

 21  קזינו גולד?הא% היתה לאבי* איזה שהיא מעורבות ב  ש:

 22  לא.  ת:

 23  במלו� שכלל את הקזינו? בקזינו עצמו?  ש:

 24הדבר היחיד שהיה זה בגלל שאני גרתי בחו"ל אז א( אני הייתי צרי� משהו כא� באר6 אז אני   ת:

 25הייתי מבקש ממנו. זה הדבר היחיד, למשל כשעשו פע( פגישה באר6 אז פשוט ביקשתי ממנו 

 26גיע וזה ג( מופיע אצל� ג( במסמכי(. באחד שהוא יהיה במקומי כי אני לא יכולתי לה

 27  המיילי( של�.

 28  אוקי. לטענת* הוא לא היה מעורב.   ש:

 29  לא יותר ממה שאני ביקשתי ממנו.   ת:

 30  זאת תשובה שאני חייב לנסות להבי� אותה.   ש:

 31  בוא.   ת:

 32  מה אתה ביקשת ממנו?   ש:
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 1שאני לא חזרתי לפה שנה כו� שלי כמו שאני אמרתי, שהייתי בבולגריה, אפשר לראות ג( בדר  ת:

 2, כשיוסי ואחרי( עשו פה נגיד מפגש או משהו כזה ואני הייתי צרי�, כי אני בגלל כל �ו

 3  הסיטואציה שנוצרה אני הייתי צרי� פה עיניי( אז נעזרתי ג( באבא שלי.

 4  אי* הוא עזר ל*?  ש:

 5  שלחתי אותו להיפגש כשהיה צרי� להיפגש.  ת:

 6  ע% מי?   ש:

 7  ע( אחרי(. ע( דוד שלי יוסי ו  ת:

 8  מי ה% האחרי%?   ש:

 9  דר� אגב, יותר מזה, הוא ג( עזר לאח שלו, אבל זה עניי� שלה(, יבוא יוסי תשאל אותו.   ת:

 10לא, אני שואל אות* כרגע, אני מבקש שתשיב לי מה שאתה יודע ואתה כמוב� חייב להשיב   ש:

 11  את האמת. אני שואל שוב, 

 12  אני חושב שעד לרגע זה אני אמרתי רק את האמת. אני לא מתכנ� לשנות את זה, אל תדאג.   ת:

 13  אז אני שואל אות* שוב, מה הפעולות שאבי* עשה ביחס לקזינו גולד?  ש:

 14בפע( השלישית, מהצד שלי ממה שאני יודע כל פע( שאני הייתי צרי� אותו שיעשה בשבילי   ת:

 15א נכחתי פה באר6 שלחתי אותו שייפגש, זה מהצד שלי, מפגש, או הסברי( תשובות, כי אני ל

 16זה מה שאני ידעתי במקביל כמו שאמרתי, ג( בתצהיר שלי זה כתוב שהיה סכסו� ג( ע( אבי, 

 17הכל קשור לא אותו דבר אותו סכסו� קשור ג( לסכסו� של אבא שלי ע( הדוד שלי יוסי, על 

 18שלח את ההסכ( הזה אליו אני לא אות( מגרשי( זה הסיפור, זה למה שהוא קשור. למה אבי 

 19  יודע, אני אשמח לראות את ההסכ( הזה ולראות מי מופיע, אני לא מכיר אותו. 

 20  ההסכ% המייסדי% הוגש במסגרת הנספחי%.   ש:

 21  אני לא ראיתי אותו, אני מתנצל, אני אשמח לראות אותו.   ת:

 22  אבי* השקיע כס" במשהו שקשור לקזינו גולד?   ש:

 23  בקזינו גולד אבי לא השקיע כס/.   ת:

 24  הוא לא השקיע כס".   ש:

 25  לא.   ת:

 26  אוקי. לאיזה שהיא חברה שקשורה לקזינו גולד הוא השקיע?   ש:

 27בבולגריה היתה לה( חברה לאבא שלי ודוד שלי שקנו נכסי( מגרשי( ואחרי(, א( תרצה   ת:

 28יוק על מה כל דבר. אבל תשאל אות( ה( ישמחו לענות ל�. אני לא גר בקיבו6, אני לא יודע בד

 29אני יודע דבר אחד, דבר אחד אני יודע, אני ייצגתי את דוד שלי יוסי לאור� כל הדר�, כל 

 30  המסמכי( שהוא מגיש ג( מראי( את זה. 

 31  כותרתה קונטרקס.  08/02טוב. אני מראה ל* הודעת דואר אלקטרוני נוספת מיו%   ש:

 32  אוקי.   ת:
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 1ורפי% החוזי% שמעבירי% לידינו את השליטה ברישיו� אתה כותב ש% לאביתר דרעי להל� מצ  ש:

 2של הקזינו. בהמש* ובהתא% לחוזי% אלא, כנראה התכוונת אלה שלחתי ל* ג% את ייפוי 

 3  הכוח והפרוטוקולי% כחלק ממסמכי האקציות. 

 4  .בעסקה שלי ע( דוד שלי, בהסכ( שלי  ת:

  5 

 6  :בית המשפט

 7  כי אני לא יכול להתייחס אחר כ�. רק שניה מר חז�, אדוני יכול להפנות אותי לא�?

  8 

 9  :ד נקדימו�"עו

 10  י(. אני מבקש להגיש אותו לאדוני.כ�, אדוני. זה חומר שאנחנו קיבלנו אותו בימי( האחרונ

  11 

 12  :בית המשפט

 13  הצד השני קיבל אותו?

  14 

 15  :ד נקדימו�"עו

 16  הצד השני עוד לא קיבל אותו.

  17 

 18  :בית המשפט

 19  לא קיבל?

  20 

 21  :ד נקדימו�"עו

 22הצד השני עכשיו, אני מבי� שהעד מאשר שהוא צד להודעת הדואר אלקטרוני הזאת  לא. אני אציג בפני

 23  יבה להתנגד לכ�. אני מבקש להגיש.אז לא צריכה להיות ס

  24 

 25  :ד מנור"עו

 26אני מתנגד, אדוני והטע( בדברי חברי עצמו. חברי אמר קיבלנו בימי( האחרוני(, המינימו( 

 27לפרט בו את הסיבות למה התקבל רק עתה, הא( שבמינימו( היה להגיש תצהיר לבית המשפט, 

 28בחריצות ראויה היה אפשר לקבל קוד(, ובוודאי להעביר לי את המסמכי( האלה ברגע שהתקבלו 

 29  באמצע החקירה. ככה לא מתנהל. 12:30בבוקר ולא היו( בשעה  08:30היו( בשעה 

  30 

 31  :בית המשפט

 32  לא העביר אות( קוד( לדיו� היו(? כ�, למה אדוני
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  1 

 2  :דימו�ד נק"עו

 3  רי יש לו התנגדות הרי לכל דבר ש,אז חב

  4 

 5  :בית המשפט

 6  לא, זה לא חשוב.

  7 

 8  :ד נקדימו�"עו

 9  שהוס/ מה שנקרא אחרי התצהיר ממר6. אז באמת לא היה בזה טע( אבל העד מאשר שהוא,

  10 

 11  :בית המשפט

 12  בקלפי( גלויי(. ,כידועא עניי� שהוא מאשר, אנחנו משחקי(, אדוני, זה ל

  13 

 14  :ד נקדימו�"עו

 15  נכו�.

  16 

 17  :בית המשפט

 18ואדוני לא יכול להפתיע את חברו במיילי( שהוא לא ראה מעול(. שהוא לא מוכ� אליה( להפתיע 

 19אותו בשאלות אז לכ� אני שואל את אדוני שאדוני אומר שהוא קיבל למה אדוני לא שלח את זה 

 20וד מתירני בדיני אתמול, לפני יומיי(, לפני שלושה ימי( לחברו? זה הכל. כי אני עוד פע(, אני מא

 21ראיות ופרוצדורה, ואני חושב שהדברי( צריכי( לבוא בפני בית המשפט, אבל אי אפשר להפתיע 

 22  צדדי(.

  23 

 24  :ד נקדימו�"עו

 25אדוני, אנחנו קיבלנו את זה ממש ברגע האחרו� ואני מזכיר שאתמול היה יו( שבת אז זה לא התאפשר, 

 26  מכל מקו( לא ברור לי מדוע חברי,

  27 

 28  :בית המשפט

 29  אדוני יראה לי את המסמכי( עליה( מדובר.

  30 

 31  :ד נקדימו�"עו

 32  דוני, בבקשה.כ�, א
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  1 

 2  :בית המשפט

 3  שיהיו לאדוני שהצד השני לא ראה? יש עוד כאלה מסמכי(

  4 

 5  :ד נקדימו�"עו

 6לא. אדוני זה המסמ�, אבל אני ג( לא מתעקש על הגשתו, אבל אני מבקש לשאול את העד לגביו 

 7לדעתי ההתנגדות מיותרת, אבל א( חברי עומד עליה אז אני אבקש שהעד שאלות. א( חברי מתנגד, 

 8שהתחיל לאשר שהוא מכיר את ההודעה והוא צד לה אני רוצה לשאול אותו כמה שאלות בנוגע למסמ� 

 9  הזה.

  10 

 11  :בית המשפט

 12  אוקי. אז בשלב הזה אדוני ישאל אותו שאלה מבלי להגיש.

  13 

 14  המש* חקירה נגדית

 15  שתשלי% בבקשה את התשובה שהתחלת.כ�, אז אני מבקש   ש:

 16  תחזור רק על השאלה בבקשה.   :ת

 17  כתוב כא� להל� מצורפי% החוזי% שמעבירי% לידינו את השליטה ברישיו� של הקזינו.   ש:

 18  קוד( כל, אני אשמח שוב לראות את זה בבקשה.   ת:

 19  בבקשה.   ש:

 20כמו שהתחלתי לענות אני אענה שוב, אני ייצגתי את הדוד שלי בכל מה שקשור להשקעות שלו   ת:

 21בחו"ל מול הבולגרי( והעסקי( שהוא עשה ש(. כשהוא עשה, ניסה לקד( קשרי( פה באר6 

 22מול אנשי( שישקיעו אצלו הכל עבר דרכי, כל הניירת עברה דרכי. כשאני כותב אנחנו זה 

 23בהסכ( הראשי אני ג( מופיע כאיש הקשר שלו, אני הייתי הפה  מסיבה אחת, במסמ� הראשי,

 24מבחינת מה הוא קנה, מה  אלישלו והעיניי( שלו לכל התהלי�, הכל עבר דרכי, הכל נשלח 

 25הוא השכיר מה הוא עושה, בתחילת הדר� עד כמוב� שהיה הפיצו6 ולכ� הדברי( האלה נראי( 

 26ר� כשהוא רצה להביא את האחייני( בתחילת הד 2013ככה. שוב, אתה רואה זה מפברואר 

 27  לו בנכס ובעסק ולכ� זה כתוב ככה.של אשתו שישקיעו ג( אצ

 28  ? בבולגריה.איזה רישיו� צרי* לקבל בשביל קזינו  ש:

 29  י לא יודע להגיד ל� איזה רישיו�.אני לא עור� די� בולגרי ואנ  ת:

 30  צרי* לקבל רשיו�?   ש:

 31להוציא רישיו�  ושב בולגריה כמעט ולא יכולאני יודע להגיד ל� רק שאזרח זר שהוא לא ת  ת:

 32  לקזינו בבולגריה.
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 1  זינו בבולגריה צרי* לקבל רישיו�.זאת אומרת כדי לנהל ק  ש:

 2לקזינו שהיה חלק מהמלו�. שאני מכיר שאני ייצגתי בו את המלו� בקזינו שהיה בו אני יודע   ת:

 3  הכל היה מסודר.ט, הכל היה חוקי, שהיה רישיו� עסק לחברת סאני בי6' אינטרטיימנ

 4זאת אומרת שאתה אומר כא� מעבירי% לידינו את השליטה ברישיו� של הקזינו והכוונה   ש:

 5  ליכ%.שהיה רישיו� והוא עבר א

 6  לא, הוא לא עבר.  ת:

 7  אלא?  ש:

 8תחילת הדר�, היתה איזה שהיא כוונה לנסות אולי כ�  2013אני אגיד עוד פע(, בפברואר   ת:

 9לפני מספר דקות באחת השאלות דוד שלי כחלק מהעסקה  להעביר, בסו/ כמו שאני אמרתי

 10שלו מהשכירות הוא קיבל, בעצ( ג( חלק מהקזינו עצמו ולזה הכוונה במסמ� הזה לא מעבר, 

 11אבל בפועל היה ועודנו ולא השתנה, למרות שאולי רצו, אני לא יכול להגיד ל� דברי( שלא 

 12ואתה קיבלת את כל רטיימנט , הקזינו היה בבעלות חברת סאני בי6' אינטאליקשורי( 

 13  המסמכי( לידי�.

 14  זאת אומרת כשאתה אומר מעבירי% ידינו, כשאתה משתמש בביטוי, לידינו  ש:

 15אני מדבר בש( שלו. מאוד פשוט בש( של דוד שלי יוסי, זה שעד היו( חייב לי כס/, זה שכחלק   ת:

 16  מהעסקה היה אמור להיות שווי. 

 17  אתה כותב לידינו, מי זה לידינו, מי זה אנחנו?   ש:

 18  דוד שלי יוסי.  ת:

 19  אז למה אתה מכניס ג% את עצמ* בפני%?  ש:

 20כי אני באותה תקופה, אגב, עוד חודשי( לפני שימשתי הפה שלו בכל מקו( ומול כל אחד, מי   ת:

 21ששלח את המיילי( מי שקיבל ומי שנתבקש ג( ממנו וג( מאחרי( וג( מעור� הדי� להעביר, 

 22  אני העברתי את הדברי( ולכ� התבטאתי כ�, אי� לזה שו(. 

 23  טוב. עכשיו תגיד לי בבקשה,   ש:

 24אחד, צרי� להגיד פה משהו, אנחנו משפחה, היינו ביחסי( מצויני(, הכל היה בעיני היינו   ת:

 25באמת פיקס, אנחנו היינו אחד ולכ� ג( הדברי( נראו ככה, אי� פה, רוב ההסכמי( שלי ע( 

 26דוד שלי ה( בכלל לא כתובי(, ה( הכל דברי( בעל פה. דברי( שנולדו אחרי זה רק בהסכמות 

 27  של כ� או לא, אבל לחיצת יד. 

 28שהכותרת שלה זה סו"  �28/10טוב. עכשיו אני חוזר את* לאותה הודעת דואר אלקטרוני מה  :ש

 29אתה מדבר על ספקי% מקומיי% ביניה% אדריכלי  7העונה והכנה לחור" של קזינו גולד. סעי" 

 30  תיירות ובתי מלו�, יש לסגור אית% חוזי% מראש. 

 31  נכו�.   ת:

 32  מלו�. תסביר לי בבקשה את העניי� הזה של בתי ה  ש:
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 1אמרתי מקוד( ואני אחזור על המשפט שאמרתי המלו� היה קט�, מלו� בוטיק קט�, הוא לא   ת:

 2אירח מיליוני( ולא מאות ולא עשרות אלפי(, ולכ� כל פע( שהיו אורחי( נוספי( בקבוצות 

 3הישראליות ולא היה מקו( אז השתמשנו בלהשכיר כמו ששכרנו חדרי( החברה הבולגרית 

 4  ת הקשר בשלב הבא שזה לא לשכור חדרי(, שכרה חדרי(, אז א

 5  שכרה חדרי% במלו� שמעל הקזינו.   ש:

 6  במלו� שהיא ניהלה, במלו� שלה, שהיא ניהלה, במלו� שהיה בבעלותה.   ת:

 7  אוקי.  ש:

 8אז כשלא היה מקו( ש( והיו רוצי( להגיע אורחי( נוספי( אז אני הייתי מתקשר ע( מלונות   ת:

 9  אחרי( וסוגר לה( ש(. 

 10  יזה בתי מלו� אתה היית סוגר? ע% א  ש:

 11  כל מיני בתי מלו�.   ת:

 12  ת� לנו שמות בבקשה.   ש:

 13  פלמנגו, צ'ייקה. מלונות קרובי( בסביבה.   ת:

 14  מלו� ויקטוריה זה מלו� שמוכר ל*?  ש:

 15  אני לא זוכר את הש( הזה.  ת:

 16  מלו� ברצ'לו מוכר?  ש:

 17  'לו מעול(.יה, לא שכרנו חדר בברצברצ'לו זה המלו� הכי מפורס( בבולגר  ת:

 18  לא שכרת%.  ש:

 19  יקר ש(.  ת:

 20נספח ה'  �14/07/03טוב. עכשיו, אני רוצה להראות ל* סטטוס שאתה פרסמת בפייסבוק ב  ש:

 21  לתצהיר של אביתר דרעי. תאשר לנו בבקשה שזה סטטוס שאתה פרסמת בפייסבוק? 

 22  האמת שאני חייב להודות שהתאכזבתי כי לא קיבלתי עליו הרבה לייקי(.   ת:

 23  אז אתה מאשר שזה סטטוס שאתה כתבת?   ש:

 24  כ�. אני כתבתי את הסטטוס הזה.   ת:

 25  יפה. עכשיו, אני קורא את הסטטוס ואני מצטט ואני מבקש שתתייחס.   ש:

 26  אתה רוצה שאני אקריא אותו?   ת:

 27  תקריא אותו אתה, מצוי�.   ש:

 28רו לנו לקד( מה קורה חברי( יקרי(, קזינו חדש נפתח בסאני בי6' בבורגס נשמח א( תעז  ת:

 29עמוד זה. כל שיתו/ וכל לייק יתקבלו בברכה. תודה. קצת על הקזינו, קזינו גולד, קזינו בוטיק, 

 30מעוצב בסטנדרטי( בינלאומיי(, רמה גבוהה ביותר, סגנו� עיצוב משלב חדשנות, הקזינו נות� 

 31 הרגשה חמימה ומשפחתית ובקזינו מוגשי( אוכל ושתייה חופשית ושחקני( מבקרי(, מעבר

 32לכ� הקזינו מספק הסעות חינ( מסביב לשעו� אליו וממנו וכ� דואג לאורחיו לאירועי( ובילויי 
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 1ספא, פינוקי(, לצד כל צור� שמגיע, נשמח לראות אתכ( בי� אורחינו בחופשה הקרובה 

 2  שלכ(. 

 3  חסית מהר אבל,יפה. אתה קראת את זה י  ש:

 4  לקרוא שוב?   ת:

 5  אבל היות והדברי% כתובי% אז,   ש:

 6  ני מוכ� לקרוא את זה שוב א( אתה רוצה. א  ת:

 7  זה בסדר, לא. אז בוא תסביר לי בבקשה, קוד% כל, מי היה קהל היעד של הפרסו% הזה?   ש:

 8אני, כמו שאמרתי הבולגרי( לקחו אותי כי אני ישראלי ואני מתחבב מאוד, התיירות   ת:

 9חודשיי(, חודשיי( בבולגריה, התחלתי להגיד קוד( אבל קטעת אותי, מתו� קי6 של שלושה 

 10  וחצי של עבודה

 11  אני שאלתי מי היה קהל היעד?   ש:

 12  ישראלי(. 100,000רי( מתוכ( בער� מיליו� תיי 3  ת:

 13  מי קהל היעד של הפרסו% הזה?   ש:

 14  ישראלי(. של הפרסו( הזה ישראלי(.   ת:

 15  למי הוא פורס% לאיזה תפוצה?  ש:

 16  הוא פורס( בפייסבוק שלי.  ת:

 17  סבוק? כמה חברי% יש ל* בפיי  ש:

 18  חברי(, אני מזכיר שלפני זה היה לי ברי( ומסעדה.  2000אז לא היה יותר מדי, אז היה   ת:

 19  בעצ% כדי למשו* אנשי% להגיע לקזינו, נכו�?  �14/07כ�, אז אתה פרסמת את זה ב  ש:

 20אני עובד אצל חברה, אני עובד אני מייצג בולגרי( שיש לה( מלו� ויש בו קזינו, זה הכי טבעי   ת:

 21  י ג( אזמי� אנשי( לבוא להיות ש(.שאנ

 22  כ�.  ש:

 23  ל כ� עבד, אבל זה כבר סיפור אחר.היתרו� היחסי שלי כישראלי. בסו/ זה לא כ  ת:

 24  ודע שקזינו גולד זה קזינו בוטיק?אי* אתה י  ש:

 25  קומות חלק חדרי( וחלק דירות. 4מלו� קט�, מאוד קט�,   ת:

 26  כ�.  ש:

 27אשונה של המלו� קט�. כמו שאני אמרתי אני מאוד מצומצ(, הקזינו עצמו שזה הקומה הר  ת:

 28 מכיר אותו, ראיתי, אני מכיר את הנכס מצוי�, הנכס של דוד שלי שהוא היה לו ג( חלק

 29  מהעסקה שלו היה ג( חלק מהקזינו.

 30  שאתה מדבר עליה% כא�? מה ע% הסטנדרטי% הבינלאומיי%  ש:

 �31, היה דווקא בפייסבוק שלי תראה, אני אגיד ל� את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, חבל שאי  ת:

 32  .תמונות של הקזינו, מספיק לראות את התמונות
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 1  נחנו נגיע עוד לתמונות, אל תדאג.א  ש:

 2  מקו( יפה.  ת:

 3  ינו שאתה מדבר עליה% בסטטוס הזה?מה זה הסטנדרטי% הבינלאומיי% של הקז  ש:

 4, חדש, דנדשאי� משהו ספציפי שאני אומר זה, מבחינתי מקו( יפה, מסודר, מארחי( טוב,   ת:

 5  קומפקטי, זה מבחינתי בינלאומי.

 6  ית לשחקני% ומבקרי% מסביב לשעו�.כשאתה כותב בקזינו מוגשי% אוכל ושתייה חופש  ש:

 7  נכו�.  ת:

 8  ו עצמו, נכו�? למקו% שבו מהמרי%.אתה מתכוו� לקזינ  ש:

 9( נכו�. לאורחי(, אני כתבתי לאורחי( ולמבקרי(. לא רק מי שמהמר, כל מי שהגיע היה ש  ת:

 10  ח תמיד, כמקובל בקזינואי( בעול(.בופה פתו

 11  כ�. הקזינו מספק הסעות חינ%.  ש:

 12  נכו�.  ת:

 13  מסביב לשעו�.  ש:

 14  נכו�.  ת:

 15  אליו וממנו. מאיפה ההסעות?  ש:

 16  לטיילת, לעיר הדייגי(. כל מיני. מהמלו�, סליחה משדה התעופה למלו�, ממנו  ת:

 17  מי, באיזה כלי רכב השתמשו לעשות את זה?  ש:

 18  בי( שלה(, המנהל יבוא תשאל אותו.לקזינו היה רכ  ת:

 19  לא, אני שואל אות*.  ש:

 20  ומר לקזינו היה רכבי( של הקזינו.אז אני א  ת:

 21  כ�, איזה? רכבי% מאיזה סוג?  ש:

 22  אני לא זוכר את הסוג שלה(. לא מפוארי( במיוחד.  ת:

 23  כמה רכבי% כאלה היו?  ש:

 24  כבי(.ר 3או  2קתי בזה יותר מדי, לא הרבה. לא התעמ  ת:

 25כמה מקומות היה בכל כלי זה כלי רכב מה שנקרא משפחתיי% או כלי רכב של מיניבוס?   ש:

 26  רכב כזה?

 27מיני וא� ועוד רכב  לא, זה היה פרטיי(, לא אוטובוסי( ומיניבוסי( היה אוטו אחד שהוא  ת:

 28  פרייבט. זהו.

 29  מקומות? 7מיני וא� זה   ש:

 30  אוטו קט�, אני לא ספרתי.  ת:

 31  מקומות. 5אוטו פרטי רגיל זה  5ה זאני לא יודע,   ש:

 32  מיני וא� אולי יש עוד מקו( אחד. אז  ת:
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 1  שישה מקומות.  ש:

 2  כ�.  ת:

 3עכשיו, כשאתה כותב שהקזינו דואג לאורחיו לאירועי% ובילויי% כמו ספא ופינוקי%. ספא   ש:

 4  יודעי% מה זה אבל פינוקי% מה זה?אנחנו 

 5  , חו/ י(.'מסאז(, מסעדות טובות, פארק מי  ת:

 6  כ�. זהו? רק זה?  ש:

 7  זה מה אני מכיר.  ת:

 8  יש עוד פינוקי%?   ש:

 9  זה מה אני מכיר.   ת:

 10  אני שואל א% יש עוד פינוקי%.   ש:

 11אז אני עונה ל� זה מה הפינוקי(, זה מה אני כתבתי וזה מה התכוונתי, אני כתבתי את זה אז   ת:

 12  א( אתה שואל למה התכוונתי אז לזה התכוונתי. 

 13  ו� המשורר. נכו�, למה התכו  ש:

 14  בדיוק לזה. לא משורר, אבל בדיוק לזה התכוונתי.   ת:

 15אחר כ* אתה אומר לצד כל צור* שמגיע מאורח ולכבודו. איזה צרכי% עוד יכולי% להגיע   ש:

 16  מהאורח? 

 17תראה, יש אורחי( שמגיעי( למלו� ע( תינוק, יש כאלה שמגיעי( מישהו ע( בעל מוגבלות,   ת:

 18אז צרי� לדאוג לה( לאוכל כשר, אנחנו היינו עובדי( מול  יש אורחי( שה( שומרי כשרות

 19  ה מהממת.בית חב"ד שיש במקו(. זו היתה הכוונה. תמונ

 20  תכ" נראה אותה בצבע.  ש:

 21  אני אשמח.  ת:

 22  תה סיפרת לנו על עור* די� מקוד%.אוקי. עכשיו, תגיד, א  ש:

 23  אוקי.  ת:

 24  מה היה שמו תזכיר לי?  ש:

 25  אבי קר�.   ת:

 26  בולגרי. לא, עור* די� ה  ש:

 27  אביו�, זה כתוב ל� ג( במייל, אביו� סימיאונוב.   ת:

 28  אתה נמצא אתו עדיי� בקשר?   ש:

 29  אנחנו בקשר, כ�.   ת:

 30  באיזה סוג של קשר?   ש:

 31אני לא דיברתי אתו מאז בשנה האחרונה עד שכבודו אישר לי לבקש שאלות ומסמכי( נוספי(   ת:

 32  מבולגריה. קשר חברי אבל לא מעבר. 
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 1  לא קשרי עבודה.   ש:

 2  אי� לי אתו עסקי(.   ת:

 3  לא קשרי% עסקיי%.   ש:

 4  לא.   ת:

 5  טוב. אדוני, בנספחי% שלנו יש תמונות בשחור לב� באיכות לא מי יודע מה.  ש:

  6 

 7  :בית המשפט

 8  אז אדוני רוצה להגיש לי אות( צבעוני?

  9 

 10  :ד נקדימו�"עו

 11  בצבע בבקשה אדוני.

  12 

 13  :בית המשפט

 14  בוודאי. בבקשה. אדוני מגיש ג( לחברו

  15 

 16  :ד נקדימו�"עו

 17  בוודאי. כ�.

  18 

 19  :התובע

 20  אני יכול לקבל ג(?

  21 

 22  :ד נקדימו�"עו

 23  .יש לי רק עוד אחד א( תרשה לי, אני אבוא

  24 

 25  :בית המשפט

 26  , אדוני.רק שניה

  27 

  28 

   29 
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#>20<#  1 

 2  החלטה

 3  ביחד. 10נ/הנתבע מוגשת ומסומנת  חכא מוגשת אסופת תמונות צבע על ידי ב
#>21<#  4 
  5 

 6  במעמד הנוכחי%. 11/09/2016, אלול תשע"ו ח'ניתנה והודעה היו% 

  7 

 

  

  שופט,  אלקלעי עזריה

  8 

  9 

  10 

   11 

 12  :ד נקדימו�"עו

 13  אוקי.

  14 

 15  :ד מנור"עו

 16  כבודו? ,אי� מסומנת

  17 

 18  :בית המשפט

 19מי. אבל כרגע זה כל התמונות ביחד. א( אנחנו נצטר� למספר אות( נתחיל למספר אות( פני 10נ/

 20  כול( ביחד. טוב.

  21 

 22  :נקדימו�ד "עו

 23  אני עובר פשוט לפי הסדר, אדוני.

  24 

 25  :בית המשפט

 26  כמה תמונות יש? אולי נמספר אות( לפי סדר ר6.

  27 

  28 
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 1  :ד נקדימו�"עו

 2  ספרתי, אבל אני אעשה מהר. תראה, אני לא

  3 

 4  :בית המשפט

 5  וכו'. 2, 1מהראשונה ועד האחרונה רק שניה. תכתבי לי סדר ר6. אנחנו מתחילי( למספר אות( 

  6 

 7  :נקדימו�ד "עו

 8  אז יש צור� שאני אספור, אדוני?

  9 

 10  :בית המשפט

 11  לא, העוזרת המשפטית תמספר אות(.

  12 

 13  :ד נקדימו�"עו

 14  תודה רבה. אוקי. אז אדוני אפשר להמשי� או שנמתי�?

  15 

 16  :בית המשפט

 17  וכ� הלאה. 1ת( עכשיו הראשונה זה אדוני יכול להתחיל, רק אדוני יידע שאני ממספר או

  18 

 19  :ד נקדימו�"עו

 20  תודה רבה.אוקי. 

  21 

 22  המש* חקירה נגדית

 23  יג ל* תמונה של* בחברתה של גברת.אני מצ  ש:

 24  נכו�.  ת:

 25  תאמר לי בבקשה מי זאת הגברת הזאת שאתה מצול% איתה כא�.   ש:

 26  זמרת.   ת:

 27  מה שמה?   ש:

 28  אני לא זוכר את שמה.   ת:

 29  זמרת איפה?  ש:

 30  יש לה ש( בולגרי, זמרת בבולגריה.   ת:

 31  צולמה?איפה התמונה הזאת   ש:

 32  בלובי של הקזינו.   ת:
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 1  בלובי של הקזינו?   ש:

 2  כ�, בקזינו.   ת:

 3  בקזינו.   ש:

 4  כ�, יש רחבה, אני ביקשתי ממ� קוד( לצייר אתה לא הרשית. אז יש רחבה בקזינו, כ�.   ת:

 5  זאת אומרת זה בקזינו עצמו.   ש:

 6  כ�.   ת:

 7  ומה היא עושה ש% כשהיא באה לש%?  ש:

 8  היא זמרת, היא שרה.   ת:

 9  רה. ש  ש:

 10  כ�.  ת:

 11  1העובדה, העובדה  ש:

  12 

 13  :בית המשפט

 14  רבותיי, שקט באול(.

  15 

 16  :ד נקדימו�"עו

 17  זה נקרא אתנחתא קומית.

  18 

 19  המש* חקירה נגדית

 20  לי זה בגלל שככה היא היתה מופיעה?העובדה שהיא לבושה בלבוש מינימ  ש:

 21  מינו, לא רק בבולגריה ג( בישראל.זה בגלל שככה מתלבשי( צעירי( וצעירות בי  :ת

 22  ככה היא היתה מופיעה בלבוש הזה?   ש:

 23  כ�.   ת:

 24  אוקי. העובדה שהיא מצטלמת בצמידות גופנית אלי* נובעת ממה?   ש:

 25  אני מנסה להבי� עד היו( האמת.   ת:

 26  מצוי�.   ש:

 27  האמת.  ת:

  28 

 29  :בית המשפט

 30  רבותיי.

  31 

  32 
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 1  :ד נקדימו�"עו

 2  יש פה מישהו? לכתוב עוד איזה פרק. "אר6 נהדרת"

  3 

 4  :בית המשפט

 5תייחס ולהחזיר לי עור� די� נקדימו�, אני את� לאדוני את התמונות הממוספרות שאדוני יוכל להכ�, 

 6  את זה אחרי זה.

  7 

 8  :ד נקדימו�"עו

 9  כ�. כ�. תודה רבה.

  10 

 11  המש* חקירה נגדית

 12  התמונה השנייה, איפה היא צולמה? אני עובר על  ש:

 13  בקזינו.   :ת

 14  בקזינו.  ש:

 15  נכו�.   ת:

 16  בה?מיה% האנשי% שמופיעי%   ש:

 17  חלק מהעובדי( שעבדו במלו�, חלק מהעובדי( שעבדו בקזינו, המנהל של הקזינו נמצא כא�.   ת:

 18  איפה תגיד לי בבקשה מי זה.   ש:

 19  זה הבחור בחולצה הצהובה, ולדו, זה האיש מנהל את הקזינו. ה( עשו,  ת:

 20  זה האיש שמרי% כוסית. נכו�?   ש:

 21  כוסיות, אבל כ�.האיש שמרי( כוסית. כ�. כול( פה מרימי(   ת:

 22  בצד ימי�, לא, אבל הוא באמת מרי%.   ש:

 23הוא לובש חולצה צהובה, אי אפשר לטעות בו. א( אינני טועה התמונה טיפה מטושטשת, שלא   ת:

 24  יהיו אי הבנות. הוא נראה כמוהו. כ�. 

 25  אוקי. בסדר גמור. באיזה אירוע זה צול%?  ש:

 26כיר כול( עובדי( עובדי( של הקזינו, אני מזהפתיחה, ערב עובדי( של העובדי( של המלו� וה  ת:

 27  בחברה הבולגרית.

 28  יפה. נעבור לתמונה הבאה.  ש:

 29  כ�.  ת:

 30  ואה אות* פה ע% סיגר, מעש� סיגר.אני ר  ש:

 31  כ�. עושה כאילו. זה צול(,  ת:

 32  עושה בכאילו?  ש:
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 1  ערב יו( העצמאות לפני כמה שני(. זה צול( אצלי בבית במסיבת  ת:

 2  כ�.  ש:

 3  ת, נקרא לזה בלשו� פשוטה 'דאווי�'.ירי( אתה יודע אנחנו עושי( קצאז החבר'ה הצע  ת:

 4  אני רואה אבל שהסיגר דלוק.  ש:

 5מי שבסביבה שלנו מעשני( הרבה סיגרי(, של הפוליטיקאי(, כל מי שמכיר ויודע וג( מי   ת:

 6  ( דבר.תו בפה. ואי� פה מעבר לזה כא� שוישפחות יודע שסיגר לא באמת מעשני(, משחקי( א

 7  בור לתמונה הבאה איפה היא צולמה?נע  ש:

 8  בקזינו, אי אפשר לפספס זכיתי.  ת:

 9  זינו, אתה יושב ש% ליד שולח� של?בק  ש:

 10  שולח� של רולטה.  ת:

 11  של רולטה.  ש:

 12  כ�. נכו�.  ת:

 13  , מי זאת הגברת שיושבת כא�?5מספר נעבור לתמונה   ש:

 14  זה אותה זמרת.  ת:

  15 

 16  :ד מנור"עו

 17  הכרח לעבור על כל תמונה ותמונה? אדוני, הא( יש

  18 

 19  :ד נקדימו�"עו

 20  אני עושה את זה מאוד מהר. מאוד מהר. רק לא בהכרח על כול�.

  21 

 22  :התובע

 23  זה אותה זמרת.

  24 

 25  המש* חקירה נגדית

 26  .8בוא נעבור לתמונה   ש:

 27  ? תעזור לי.8מה זה   ת:

 28  התמונה הזו.  ש:

 29  כ�.   ת:

 30  איפה היא צולמה?   ש:

 31  באותו ערב של עובדי(.   ת:

 32  ואיפה החדר הזה נמצא?  ש:
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 1ת ג( בתמונה שיש פה עוד כיסאות וזה לא חדר זה בקזינו, אתה יכול לראות ג(, אפשר לרא  ת:

 2הפוכי(, זה עוד לפני שפתחו ש(. מי שהרכיב את הצוות זה היה בעל הבית. זה הכל מאותו 

 3  ערב. 

 4  .9פר יפה. איפה זה מצול%? תמונה מס  ש:

 5  באותו ערב עובדי( בקזינו.   ת:

 6  בקזינו.   ש:

 7  כ�. מתחת למלו�, דר� אגב, זה אות� תמונות.   ת:

 8  .12 מספרתמונה   ש:

 9  הנה התמונה ע( הכתבה מידיעות אחרונות. מה המספר שלה?  ת:

 10  , תתקד% עוד קצת. 12תמונה   ש:

 11  מהממת.   ת:

 12  כ�. איפה היא צולמה?   ש:

 13  באותו ערב.   ת:

 14  ג% בקזינו.   ש:

 15  נכו�.   ת:

 16  אוקי.   ש:

 17  מקו( בינתיי(.  הכל מאותו  ת:

 18  . איפה היא צולמה? 13תמונה הבאה תמונה   ש:

 19באותו ערב עובדי(, אני, כבודו, הגעתי מהברי( וזה היה נראה לי קצת משעשע, בסו/ לא   ת:

 20מהמרי( ע( הכס/ שעובדי( עובדי( באותו מקו(, וג( המקו( עוד לא פתוח, ניצלתי 

 21מצחיק כזה שמי שטועה אז הוא שותה  הזדמנות חיי ושיחקתי אותה דילר לרגע ועשינו משחק

 22  שוט יצאה תמונה יפה דווקא. 

 23  השולח� הזה זה שולח�,   ש:

 24  זה שולח� רולטה.   ת:

 25  זה שולח� רולטה.   ש:

 26  כ�, אבל הוא לא גמור עדיי�, זה שוב, לפני הפתיחה בערב עובדי(.   ת:

 27  אותו דבר זה ג% התמונות הבאות.   ש:

 28  חלו( היה להיות דילר. כ�.   ת:

 29  . 15, 14  ש:

 30  זה הכל אותו דבר.   ת:

 31  איפה היא צולמה?  16עכשיו בוא תראה את התמונה הזאת שממוספרת   ש:

 32  מהממת. באותו ערב עובדי(.   ת:
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 1  בקזינו.   ש:

 2  כ�, אתה רואה הכיסאות הפוכי(.   ת:

 3  מי אלה שלושת הבחורות שמצולמות פה?   ש:

 4אל תתפוס אותי בדיוק, ה( עבדו שתיי( מה� עבדו מלצריות במלו� ואחת לדעתי עבדה   ת:

 5  מלצרית בקזינו. 

 6  אלה בנות מקומיות או ישראליות?  ש:

 7בנות מקומיות נורמטיביות שעשית( לה( פה עוול נורא, כמו שעשית( לשתי הישראליות   ת:

 8ליה� שה� נערות עובדות שהגישו לכ( תביעה וכבר התנצלו על זה בעיתו� האר6 שאמרת( ע

 9  וה� לא נערות עובדות והתפרס( התנצלות בעיתו� האר6. 

 10  אי� לי מושג על מה אתה מדבר.   ש:

 11  אנחנו נדבר על זה, נציג את זה בהמש�.   ת:

 12  איפה צולמה? 17אבל תשמור את זה למעמדי% אחרי%, בוא תתקד% בבקשה. התמונה הזאת   ש:

 13  באותו ערב עובדי(, באותו מקו(.   ת:

 14  בסדר גמור.   ש:

 15  זאת אותה תמונה.   ת:

 16  כל מי שנמצא כא� זה עובדי קזינו?  ש:

 17כל מי שנמצא כא� עובדי המלו� ועובדי קזינו יש פה עובדי מלו�, עובדי קזינו, ויש פה ג( את   ת:

 18  דוד שלי יוסי. 

 19  .18אותו דבר בתמונה   ש:

 20כפולות ומשולשות אותה  אותו דבר בדיוק. ג( זה אותו דבר, אותו דבר. יש ל� פה תמונות  ת:

 21  תמונה. 

 22  זה התמונה הזאת, איפה היא צולמה?  22טוב, עכשיו בוא תראה את התמונה שממוספרת   ש:

 23  בקזינו.   ת:

 24  מי יושב כא� ליד השולח�?  ש:

 25יושב כא� אני לא מזהה את כל הפרצופי(, אבל זה המנהל פה ולדו ועובדי( של הקזינו, א(   ת:

 26  אני לא טועה. אני מניח. 

 27  מי האיש שמצול% יחד את*? 25אוקי. בוא נעבור לתמונה   ש:

 28  .זה אביו�. זה העור� הדי� הבולגרי. איש יקר  ת:

 29  אוקי. מה אתה מחזיק ביד?  ש:

 30  נרגילה.  ת:

 31  נרגילה?  ש:

 32  נכו�.  ת:
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 1  למה היא מחוברת?  ש:

 2  לנרגילה.  ת:

 3  אותה?עישנת   ש:

 4  כ� וזה מופיע ג( בתצהיר שלי.  – ?פה ספציפית לא עישנתי אבל הא( עישנתי נרגילה בחיי  ת:

 5  . מה אתה מחזיק פה?26תמונה הבאה אוקי. נעבור ל  ש:

 6ונג, יש, זה מתקופתי בבר, יש דבר כזה מכשיר שבניתי מכוס פלסטיק וצינור זה נקרא ביר ב  ת:

 7  זה פשוט שמי( משפ� של בירה.

 8  אה, זה בירה.  ש:

 9אני הייתי צעיר, אני כ�, זה בירה. היות ואפשר לראות זה מהפליישר, בבר. זה ג( מצחיק.   ת:

 10  עדיי� צעיר.

 11  אוקי. סיימנו ע% האלבו%.  ש:

 12  זהו?  ת:

 13  לא.  ש:

 14  דווקא התמונה של כיפה אדומה יפה.אני לא יודע,   ת:

 15  נכו�. תגיד לי בבקשה, אתה עבדת בבולגריה ע% היתר עבודה?   ש:

 16בבולגריה אז מה שעשיתי הגשתי בקשה לאותה חברה, אחי ע( יוזמה, לא. כשעבדתי   ת:

 17שהקמתי הגשתי בקשה בבולגריה לפתוח שלוחה שלה בעצ( שהיא תהיה חברה מוכרת 

 18בבולגריה וכל עוד אני הייתי בתו� התהלי� אז הדברי( האלה היו מותרי( ולא היתה שו( 

 19הרעיו�, ההלי� החוקי לעשות זה  בעיה, אבל לא היה לי היתר עבודה רשמי. הרעיו�, מה זה

 20להגיש את הדבר הזה ואז ע( זה ניגשי( לשגרירות, להגיש לקבל ויזת עבודה, שנקראת ויזה 

D,21  , אני הייתי בתו� 

 22  אתה קיבלת את האישור או לא?   ש:

 23  לא, אני לא סיימתי את ההליכי(.   ת:

 24  אתה לא קיבלת.   ש:

 25  לא.  ת:

 26ובדה הזאת אתה אמרת בראיונות עיתונאיי% שכל מה טוב. אז תגיד לי בבקשה, אי* נוכח הע  ש:

 27שאתה עשית בבולגריה זה חוקי ותחת מעטה החוק א% עצ% העבודה של* שמה לא היתה 

 28  חוקית?

 29  קוד( כל אני אמרתי ואני אגיד ל� עוד פע(,   ת:

 30  א% יש צור* אני אפנה למקומות שאתה אמרת בה% את זה.   ש:

 31  לא, אני אומר את זה ג( היו(.   ת:

 32  אתה מאשר את זה.   ש:
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 1עצ( הגשת המסמכי( ופתיחת ההלי� כדי לקבל ויזת עבודה והכל נתנה לי את הזכות לעבוד.   ת:

 2עובדה שבאתי לבולגריה באתי לאר6 נסעתי חזרתי, זה אות( פעמיי( שאני הייתי ג( מאושפז 

 3�ה אי אפשר לשהות יותר מלא היתה שו( בעיה, למרות, ואפשר לבדוק את זה ג(, שבבולגרי

 4יו(, אז עובדה שא( הייתי עושה משהו לא תקי� לא היו נותני( לי לחזור חזרה, אבל עובדה  90

 5  יו( בלי שו( בעיה.  90שיצאתי וחזרתי ג( אחרי 

 6  אוקי.   ש:

 7  ולכ� כל מה שאני עשיתי היה חוקי.   ת:

 8  תגיד לי בבקשה, מה היה התפקיד של אביתר דרעי בקזינו?  ש:

 9פקיד בקזינו, הוא לא עבד בקזינו, הוא הביא אותו דוד שלי יוסי לאביתר דרעי לא היה שו( ת  ת:

 10  להיות שות/ שלו להשקיע אצלו כס/, כי ליוסי היה חסר כספי(. 

 11  זאת אומרת הוא היה שות" בקזינו.   ש:

 12לא. הוא היה שות/ של הדוד שלי יוסי בחברת עומר שלו, מה העסקה ביניה( כללה, נכס,   ת:

 13  י לא יודע, הכל נגמר, כמו שאני אמרתי בסו/ היה פיצו6 גדול. מעבר, רק השקעה? רק זה? אנ

 14  אותה חברת עומר שהזכרת קוד%.   ש:

 15  .כ�. עומר ב גי  ת:

 16  שהחזיקה בקזינו.   ש:

 17  היא לא החזיקה בקזינו.   ת:

 18  היא החזיקה בבעלות בקזינו.   ש:

 19ג( לקזינו  לא, היא החזיקה את הנכס, כי הנכס שחלקו של עומר, חלק מהנכס של עומר שימש  ת:

 20  ויוסי כחלק מהעסקה שלה( ג( קיבל אחוזי(, זאת אומרת החברה קיבלה. 

 21  ואביתר דרעי מה?   ש:

 22אביתר נכנס בחברת עומר שות/ של יוסי, הוא השקיע אצלו. מה נגמר בסו/ מה ה( חתמו או,   ת:

 23  מה ה( לא חתמו, אני באמת לא יודע. 

 24  אתה ראית את אביתר דרעי בקזינו?  ש:

 25י אותו, אני מכיר את אביתר דרעי עוד לפני הקזינו, ואני ראיתי אותו בקזינו. אני אני ראית  ת:

 26  מזכיר הוא משפחה של הדוד שלי יוסי. 

 27  פע% אחת, פעמיי%, שלוש, עשרי%?   ש:

 28  פעמיי(. א( זיכרוני אינו מטעה אותי, פעמיי(.   ת:

 29  אתה זוכר מתי?   ש:

 30  . 2013לא, איפשהו במהל� הקי6 של   ת:

 31  תפקידו של אבי גוטסמ� בקזינו?מה היה   ש:
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 1אבי גוטסמ� הביא אותו יוסי לעבוד ש(, ניסה לסדר לו עבודה. בהתחלה אני לא יודע הוא   ת:

 2עבד, רצו שהוא יעבוד בחדר מצלמות, אחרי זה הוא עבד כטבח במטבח ואחרי נראה לי איזה 

 3  שבועיי( העיפו אותו כי הוא פשוט לא עבד. פיטרו אותו. 

 4  קזינו. ראית אותו ב  ש:

 5  כ�. בוודאי. ע( מכנסיי( קצרי( וכפכפי(.   ת:

 6  כמה זמ� הוא היה בקזינו?  ש:

 7  אני לא יודע להגיד ל� בדיוק אבל לא הרבה זמ�. לא הרבה זמ�  ת:

 8  מספר חודשי%?   ש:

 9  לא. לא. בכלל לא.  ת:

 10  מספר שבועות?  ש:

 11  כ�.  ת:

 12  מספר שבועות. אוקי. מה היה תפקידו של טל כה� בקזינו?  ש:

 13ג( את טל, טל כה�, הוא ג( אחיי� של יוסי, ב� דוד של אביתר, ה( כול( אותה משפחה. ג(,   ת:

 14הגיע לקזינו, לקחו אותו, שוב, יהיה מנהל הוא יספר, לקחו אותו למצלמות זה לא עבד, לא 

 15התאי( נתנו לו לחלק פליירי( שבוע והעיפו אותו. אגב, חשוב לומר דבר פשוט, אני לא מנותק 

 16ו/ אנשי( מגיעי(, חלק( ג( משפחה וחלק( אני מייצג את מי ששות/ אית(, מהמציאות בס

 17אנחנו חיי( ביחד אז אני מכיר את הדברי(, אני לא מנותק משו( דבר ולכ� את הרוב אני 

 18  יודע. 

 19  כ�. כמה זמ� הוא היה בקזינו טל כה�?   ש:

 20  לדעתי אחרי שבוע, אל תתפוס אותי במילה.   ת:

 21  שאתה יודע או שאתה לא יודע.  זה לא עניי� של דעה, או  ש:

 22  אז אני אומר ל� ה( בגדול, מה זה אני יודע? אני אמרתי ל� עוד פע( להגיד ל� מתי,   ת:

 23  זה היה מספר שבועות, מספר ימי%, מספר חודשי%?  ש:

 24  שבועיי(, סדר גודל מאוד מצומצ(.  לא, לא, זה היה שבוע, עשרה ימי(,  ת:

 25  כ�.   ש:

 26נו, אבל לא מעבר. אגב, ה( גרו אתנו, שיהיה ברור כמו שאני גוטסמ� היה קצת יותר ממ  ת:

 27אמרתי בקומה הראשונה היו הדירות של העובדי( ובדירה שנגיד אני הייתי היו בה כמה 

 28חדרי( תקופה מסוימת ה( גרו באחד החדרי( האלה. לכ� אתה יודע, אתה חי ע( ישראלי(, 

 29  מדברי(. חיי( אחד את השני. 

 30  ה, מי ייע. לקזינו בענייני אבטחה? אוקי. תגיד לי בבקש  ש:

 31  חברת אבטחה בולגרית.   ת:

 32  היה איזה שהוא גור% ישראלי שהיה מעורב בזה?  ש:
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 1  היה ניסיו� של אביתר דרעי הוא שלח איזה בחור ישראלי.   ת:

 2  ששמו היה?   ש:

 3  זה מופיע בתצהירי( אני לא זוכר עכשיו, קוראי( לו אמיר.   ת:

 4  אמיר גור�?   ש:

 5אני לא יודע מה ש( המשפחה שלו, בחור ישראלי על פניו נראה לי על הכיפאק, אי� לי אתו   ת:

 6שו( דבר, כשאביתר הציע אותו, אני יצרתי, כמי שמייצג אות( ש( מול הבולגרי( הבאתי 

 7  אותו מול הבולגרי(. ה( לא אהבו אותו, ה( בסו/ לקחו מישהו אחר. 

 8  תגיד לי בבקשה, מתי הקזינו נפתח?  ש:

 9  אני יודע להגיד ל� מתי המלו� נפתח, הקזינו נפתח באותו זמ�.   ת:

 10  שזה היה מתי?  ש:

 11  . 2013לקראת סו/ יוני  , אמצע יוני,2000יוני   ת:

 12  היה טקס פתיחה?   ש:

 13  לא. לא שזכור לי.   ת:

 14  לא היה איזה שהוא ערב פתיחה של הקזינו?  ש:

 15  לא ביו( הראשו�, לא, לא שזכור לי.   ת:

 16  או ביו% השני, אז ביו% השלישי? לא ביו% הראשו�  ש:

 17לא, היתה מסיבה גדולה באיזשהו שלב אבל, הפתיחה היחידה שהיתה זה מסיבת העובדי(   ת:

 18  שהיתה לפני, מה שראינו בתמונות. 

 19  הזמנת% אורחי% מהאר. לערב הפתיחה הזה, למסיבה הזו?  ש:

 20בולגריה יותר מפע( בקר אותי בלא, אני לא הזמנתי אורחי( מהאר6. הזמנתי את המשפחה ל  ת:

 21הזמנתי חברי( לבקר אותי בבולגריה, בסו/ אני חי בחו"ל במקו( טוב, אווירה של אחת, 

 22  חופש כל הזמ�, י(. ככה מכוניות. 

 23  מר חז�, אני רואה שאתה נזכר בערגה בתקופה,   ש:

 24  האמת שכ�, כ�, אני קצת מתגעגע. למסיבה בבולגריה אני לא הזמנתי א/ אחד. למסיבה של  ת:

 25  אבי* היה ש%? בני המשפחה של* היו ש%?  ש:

 26אני חושב שכ�. אני לא בטוח. אני באמת לא בטוח, תראה, צרי� להגיד עוד משהו הרי הלובי   ת:

 27כל הקומה הראשונה זה הייתה הקזינו, הבופה של האנשי( האוכל הכל נעשה בחדר אוכל של 

 28עול(, כל קזינו אחר בורנה, הקזינו, כמו כל קזינו אחר בבורגס אני לא יודע א( קזינו אחר ב

 29המלו� החדר אוכל שלו נמצא בתו� הקזינו. הקזינו והמלו�, אותה חברה, סאני בי6' 

 30אינטרטיימנט כל סו/ שבוע עשתה אירועי(, היה זמרת, היה מופעי(, היה קוס( פע(, אז 

 31להגיד ל� מאיזה הערבי( אבא שלי היה, הוא ביקר אותי בקזינו, ג( יותר מפע( אחת, אני 

 32  לא זוכר בדיוק באיזה תאריכי(. 
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 1איזה שהוא אד% שהוא סיפר על אותו ערב  2תגיד לי בבקשה, התראיי� בחדשות ערו.   ש:

 2פתיחה שהוא הוזמ� אליו והוא סיפר ש% שכשהוא יצא מאותה מסיבה חיכתה לו נערת ליווי 

 3  ברכב והלכה אתו למלו�. הא% אתה יודע על אירוע כזה שקרה? 

 4לא. אני לא מכיר אירוע כזה, אני לא מכיר את האד(, הוא היה מטושטש  מעבר לעובדה ש,  ת:

 5  בטלוויזיה והקול שלו מעוות. 

 6  נכו�.   ש:

 7אני לא מכיר את האירוע, אני לא יודע מי זה האד(, אני לא יודע על מה מדובר, לא קשור   ת:

 8  . אלי

 9  אני שואל אות* א% אתה מכיר,   ש:

 10לא יודע, אני לא מכיר את האירוע הזה. א( תראה לי מי  אז אני אענה ל� אני לא מכיר, אני  ת:

 11  האד( יכול להיות שנתקלתי באד(, אבל אני אומר ל� בוודאות אני לא מכיר את האירוע.

 12  לא ידוע ל*.   ש:

 13  לא.  ת:

 14  אוקי. עכשיו,   ש:

 15  אי� אני יכול לדעת א( אני מכיר אד( שאני לא ראיתי? את מי אני מכיר  ת:

 16  מוכר ל*? "רוזרד "טוב. מועדו� ה  ש:

 17  דיברת( עליו כל כ� הרבה בטלוויזיה, אז כ�.  ת:

 18  ?"רד רוז"מה זה מועדו� ה  ש:

 19  זה מועדו� חשפנות יש בו ג( בר.   ת:

 20  איפה הוא היה ממוק%?  ש:

 21  בטיילת של בורגוס.   ת:

 22  כמה הוא רחוק מהמלו� או מהקזינו?  ש:

 23  שתי דקות הליכה, לא יותר.   ת:

 24  ?"רד רוז"אתה ביקרת ב  ש:

 25  יקרתי.ב  ת:

 26  כמה פעמי%?  ש:

 27  פעמי( ספורות, בודדות.  ת:

 28  מה הוא ש% כשהוא מגיע, מה כולל התוכ� באותו מועדו�? "רד רוז"מי שמגיע לבקר ב  ש:

 29יש בר, יש חשפניות. אגב, הערה שחייבת להיאמר פה, ג( בכל בר רגיל ומועדו� רגיל יש   ת:

 30יה, ג( באמצע הרחוב בברי( רקדניות וחשפניות, אז זה לא משהו שהוא נו/ חריג בבולגר

 31  , לא מעבר לזה. "רד רוז"הפתוחי( על הבר רוקדת מישהי חצי ערומה. וזה ג( מה שיש ב

 32  אי* הכרת את המועדו� הזה? מי הכיר ל* אותו?  ש:
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 1אני מזכיר שאני הייתי בבולגריה חודשי( רבי(, בחור/ הכל סגור אז אתה הול� ורואה הכל,   ת:

 2רד "לראות מה היה, ואתה מסתובב ומבלה. כמו שאני הייתי בואז מגיע הקי6 ואתה רוצה 

 3אני הייתי ג( במקומות אחרי( ג( בברי( וג( במועדוני(, א/ אחד לא הכיר לי אותו,  "רוז

 4  הוא נמצא במרכז שתי דקות הליכה מהמקו( שגרתי תקופה מאוד מאוד ארוכה. 

 5  אתה היית הול* לש% או ע% חברה?   ש:

 6  רי( כמה פעמי(, ג(, עוד פע(, לא רק לש(. אתה יודעלא, אני הלכתי ע( חב  ת:

 7  הלכת ע% חברי% כמה פעמי%.  ש:

 8  כ�.  ת:

 9  אתה יכול לומר לנו שמות של חברי% שאתה הלכת אית% לש%?   ש:

 10  זה יעזור א( אני אגיד ל� שמות של חברי( שביקרו אותי בבולגריה והלכתי אית( לש(?   ת:

 11  כ�.   ש:

 12  חברי( מהאר6, חברי( מחו"ל?  ת:

 13  אתה אמרת שהלכת ע% חברי% אז אני רוצה לדעת מי היו החברי%.   ש:

 14אז אני אגיד ל�, הלכתי ג( ע( חברי( שלי שהכרתי בבולגריה, בעלי( של ברי( ומועדוני(,   ת:

 15אנגלי(, חבר'ה אנגליי(. רוי, אני לא יודע מה ש( המשפחה שלו, ביקרו אותי חברי( שלי 

 16  לבקר.  מישראל אבי, אס/, דורו�, חברי( שבאו

 17  איזה אבי? גוטסמ�?  ש:

 18  ולגריה ועבד שבועיי( בקזינו, זה,לא, גוטסמ� היה בב  ת:

 19  הלכת אתו?  ש:

 20  לא, ע( אבי גוטסמ� אני לא הלכתי.   ת:

 21  הלכת אתו למועדו� חשפנות אחר?  ש:

 22  מעול( לא הלכתי אתו, אה, למועדו� חשפנות אחר?  ת:

 23  כ�.  ש:

 24  אני חושב שכ�. אני לא בטוח.   ת:

 25  ?"רד רוז"אביתר דרעי הלכת לע%   ש:

 26  "רד רוז".תו לילא. אני לא הלכתי א  ת:

 27  הלכת אתו למועדו� חשפנות אחר?  ש:

 28  אני אומר עוד פע(, אני חושב שהלכתי אית(. סביר שהלכתי אית(.   ת:

 29  ? "רד רוז"ע% טל כה� הלכת ל  ש:

 30  לא. מעול( לא.  ת:

 31  מועדו� אחר?   ש:

 32  לא, מעול( לא.   ת:
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 1  הסוג הזה יש רק מופעי חשפנות? תגיד, במועדו� מ  ש:

 2  זה מה אני מכיר, לא מכיר מעבר. לא מכיר מעבר, אתה נראה מופתע.   ת:

 3  נכו�.   ש:

 4  ספר לנו אז אתה, אני לא מכיר.   ת:

 5  היו ג% חדרי% פרטיי% שבה% אפשר היה לקבל שירותי מי�? "רד רוז"הא% ב  ש:

 6  לא שידוע לי. ממש לא.   ת:

 7  ?"רד רוז"שירותי מי� בהציעו ל* פע% לקבל   ש:

 8  " לא הציעו לי.רד רוז"בבולגריה אתה הול� ברחוב ומציעי( ל� שירותי מי�, אבל ב  ת:

 9  ב"רד רוז" לא הציעו ל*?  ש:

 10  לא.   ת:

 11  וכשהציעו ל* בהזדמנויות אחרות נענית להזמנות?  ש:

 12  לא, אני לא עושה את הדברי( האלה.אני   ת:

 13  מעול% לא נעניתי לא" הצעה כזאת?  ש:

 14מעול( לא שילמתי על מי� לאיש בחיי או אישה בחיי, מעול( לא היה דבר כזה. שזה יהיה   ת:

 15ברור. להיות במועדו� חשפנות הייתי, אני אמרתי פע( ג( כהלצה על החיי( שאני לא שונא 

 16מה שכול( אוהבי(, בס� הכל בחור צעיר, רווק, גר בחו"ל, טיילתי בעול( ונהניתי. אבל 

 17ב כשחברי( שלי בכיתה הזמינו מישהי באילת לחדר אני לא "יתה ימעול( ג( בבית הספר בכ

 18  לקחתי בזה חלק. 

 19  רותי מי� מנערות ליווי בבולגריה?קיבלת שי  ש:

 20  מעול( לא.  ת:

 21כשאמרת בשבוע שעבר בכנס לשכת רואי החשבו� באילת שאתה לא שונא מה שכול%   ש:

 22  ה בעצ% מה שציטטת את עצמ* עכשיו.אוהבי% שז

 23  נכו�.  ת:

 24  התכוונת? למה  ש:

 25ה על זה אני אסביר את זה שוב, דר� אגב, ש( ג( יש דיבה, כי אני אמרתי את זה כתשוב  ת:

 26  שביקרתי במועדו� חשפנות,

 27  אבל מה זה אומר,  ש:

 28ואז כתבו חבר הכנסת חז�, סליחה על הביטוי, על הזונות אני לא שונא מה שכול( אוהבי(.   ת:

 29  שהיא רוצה.ת מה אבל בסדר, העיתונות כמו שאמרנו כותב

 30שואלי% אות* את זה בהקשר מאוד ספציפי אז בוא תאמר לי בבקשה מהו אותו דבר שכול%   ש:

 31  אוהבי% ואתה לא שונא. 
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 1אני הוזמנתי להיות חלק מפאנל ולהרצות בלשכת רואי החשבו�, כפי שהוזמנתי בעבר ללשכת   ת:

 2ת מאוד מאוד ועורכי הדי� וסוכני הביטוח. באותו יו( התפרסמו התצהירי( והיו כותר

 3  גדולות. בפאנל היתה,

 4  שבוע שעבר התפרסמו התצהירי%?  ש:

 5בעיתונות זה התפרס( באותו יו( בשבוע שעבר, התפרסמו התצהירי(, היתה כתבה החברי(   ת:

 6של עמית, החברי( של עמית פרסמו באותו יו( כתבות בדה מרקר ובגלובס שוב, כמו שאני 

 7ילה, כותבי( בכל מקו(, כל מה שלהפ� זה נעל( מ אליאמרתי בהתחלה, כל דבר שהוא קשור 

 8מעיני הציבור. התפרסמו באותו יו(, הגיע בתקשורת התפרסמו התצהירי( שה( הגישו, 

 9מ"הכל כלול" והיא אמרה חברי(, ידיעה  10הגיעה המנחה של הפאנל סיו� כה� מערו6 

 10מעול( לא תקשורתית מעכשיו יתפרסמו התצהירי( אומרי( עלי� שאתה עשית וזה, אמרתי 

 11שילמתי, מעול( לא סחר בנשי(, מעול( לא סחרתי בסמי( ולא השתמשתי בסמי(, אבל כ� 

 12הייתי במועדו� חשפנות בחיי וכ� אני ג( מבלה ואני לא שונא מה שכול( אוהבי(, זה בדיוק 

 13  ש קטע וידאו א( תרצו אפשר לראות.מה שהיה אחד לאחד, י

 14  זאת אומרת התכוונת למה?   ש:

 15במועדו� חשפנות, לחיי( שלי, לבילוי( שלי בברי(, לזה שביקרתי בקזינו בחיי,  לביקור שלי  ת:

 16  לחיי( עצמ(. 

 17דיברנו על זה קוד% אתה דיברת על זה  10אוקי. עכשיו תראה, בריאיו� לגיל ריבה בערו.   ש:

 18  .שאתה היית לוקח חברי% למועדוני חשפנות כדי לפנק חבר. אני מצטט

 19  ריבה, כי אני זוכר משהו קצת אחר.ני אמרתי אצל גיל אני אשמח א( תראה לי מה שא  ת:

 %20 לא, אני אקריא ל*, זה רישו% שלי, ותגיד לי א% זה נשמע ל* מוכר. תראה א% תאשר. א  ש:

 21  נוכל להקרי� ג% את הראיו�.

 22  אני אשמח שתקרי�, זה כתבה מעולה ע( גיל ריבה.   ת:

 23  אתה אומר כ*,  ש:

 24  סליחה אדוני אפשר לבקש כיסא?  ת:

  25 

 26  :המשפטבית 

 27  אתה יכול לשבת, כ�.

  28 

 29  :התובע

 30  יש כיסא גבוה אולי אני, פשוט שהוא ירגיש בנוח.

  31 

  32 



  
 

  
  יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

  חז� נ' סגל 18448�10�15 ת"א
  

  2016יולי  17  

  

 97

 1  :ד נקדימו�"עו

 2  אני מרגיש בנוח ג( א( תשב.

  3 

 4  :התובע

 5  אני רוצה לכבד אות�.

  6 

 7  :עו"ד נקדימו�

 8  הכל בסדר.

  9 

 10  :התובע

 11  אוקי. זה כסא טוב.

  12 

 13  :�נקדימועו"ד 

 14  הביא ג( כמה כוסיות א( אתה רוצה.אפשר ל

  15 

 16  :בית המשפט

 17  לא צרי� את ההערות האלה, אדוני. לא,

  18 

 19  :ד נקדימו�"עו

 20  לא, הוא העיר אז אני אומר.

  21 

 22  המש* חקירה נגדית

 23אתה אומר ככה "ג% בי� לפנק חבר לצאת אתו למועדו� חשפנות זה לא משנה א% הוא הפסיד   ש:

 24המשפט כס" או א% הוא נפרד מהחברה שלו או א% כי הוא עשה תאונת דרכי% בבוקר", זה 

 25  נשמע ל* מוכר? שאתה אמרת, זה

 26  אני אגיד ל� מה אני אמרתי, ברשות�, וא( אני טועה אז אתה מוזמ�,   :ת

 27  מר חז�, אני אמקד את השאלה כדי שתשיב לי בדיוק על השאלה.   ש:

 28  לא, אבל אתה צרי� להגיד את המשפט בכללותו.   ת:

 29ק חבר ולצאת אתו למועדו� אני אגיד ל* מה המילי% שאני מבקש שתתייחס אליה%, לפנ  ש:

 30  חשפנות. 

 31שאני סחרתי בנשי( או סחרתי בסמי( לבי� זה שא(  עליאני אמרתי שיש פער עצו( בי� להגיד   ת:

 32הייתי במועדו� חשפנות, אמרתי יש פער עצו( בי� ללכת ע( חבר לפנק אותו, לשמור אותו, א( 
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 1 עליו לבי� זה שאומרי( הוא נפרד מהחברה, א( הוא הפסיד כס/, א( הוא נזרק מהעבודה של

 2שאני סוחר נשי( וסוחר סמי( דברי( כאלה שאי� בה(, וזה בדיוק מה שאמרתי ואתה מוזמ� 

 3  להקרי� את זה. 

 4  אני רוצה להבי�, כשאתה אמרת לפנק חבר מה בדיוק הפינוק בללכת למועדו� חשפנות?  ש:

 5  אדוני העור� הדי�, אני מניח שג( אתה בחיי� היה ל� משברי(.   ת:

 6  שו% דבר.  לגבי ל תניחא  ש:

 7אז הנה, אני מניח לגביי, אני כשהיו לי משברי( בחיי אז היו לי אז הדבר שאני הכי אני הייתי   ת:

 8אוהב לעשות זה או לשבת בבית לראות סרט או לצאת ע( חברי( לנקות את הראש כדי לשכוח 

 9. בי� א( זה נפרדה ממני חברה, בי� א( זה נכשלתי בעבודה, בי� א( זה עלימכל מה שעבר 

 10נכשלתי בבחינה, זה דבר טבעי כבני אד(, לזו היתה הכוונה וכ� היה. באותה כתבה כשזה היה 

 11בדיוק מיד אחרי התחקיר אני אמרתי שיש פערי( עצומי( בי� הדברי( האלה ולראיה ג( 

 12והייתי בקזינו ואני הייתי ופגשתי חשפניות, הנה לא שעבדתי בבולגריה  עלישלפני כ� סיפרו 

 13תבעתי, לא צעקתי והשבתי ע( חיו� וקיבלתי הכל באהבה. אבל הפער בי� הדברי( האלה בי� 

 14מה שאומרי( על ב� אד( שא( אני הייתי במועדו� חשפנות בחיי( שלי או שתיתי בירה או 

 15מה ולהגיד סרסור, סוחר סמי(, צחקתי או אני הייתי בקזינו ושיחקתי לבי� ללכת מעל כל ב

 16סוחר נשי(. אני שבחיי( שלי כמעט כמה פעמי( נגמרו לי החיי( הבריאות אומרי( לי לא, 

 17לקחת סמי(, זה דברי( שה( תלושי( מהמציאות. אז יש פער בי� הדברי( האלה וזה בדיוק 

 18  מה שאמרתי בכתבה וזה ג( מה שאני אומר ל� עכשיו. 

 19  על הסטטוס של* בפייסבוק כשדיברת לגבי כל הפינוקי%. כשאתה אמרת קוד% דיברנו   ש:

 20  נכו�, ספא. פארק מי(.   ת:

 21  הפינוק כלל ג% מועדו� חשפנות?   ש:

 22  אז אני אומר עוד פע(,   ת:

 23  כ� או לא?  ש:

  24 

 25  :דובר מ� הקהל

 26  .לא

 27  אולי אדוני רוצה לבוא להעיד כא�?סליחה? 

  28 

 29  :בית המשפט

 30  רבותיי, שקט.

  31 

  32 



  
 

  
  יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

  חז� נ' סגל 18448�10�15 ת"א
  

  2016יולי  17  

  

 99

 1  :ד נקדימו�"עו

 2  התובע.זה אביו של 

  3 

 4  :התובע

 5  י אענה ל� מה שאני זה, אתה יכול,אל תכעס, אל תדאג אנ

  6 

 7  :ד נקדימו�"עו

 8  רו ל� את התשובה אז, אי� אומרי(.כבר אמ

  9 

 10  המש* חקירה נגדית

 11פעמי( את אותה שאלה ועניתי  3אז אני אענה ל� מה שהתכוונתי ג( לענות ל�, כי אתה שאלת   :ת

 12רואה את הדברי( האלה, אני לא רואה את הדברי( ל� את אותה התשובה. מבחינתי ככה אני 

 13  יש פער שמי( ואר6. עליעמית אמר האלה כפסולי(, אבל בי� לעשות את זה לבי� מה ש

 14  שאלתי הא% הפינוקי% לאורחי% כללו או יכולי% היו לכלול ג% ביקור במועדו� חשפניות?  ש:

 15לקזינו לבי� מה שהסברתי  לא, מבחינתי, לא היה קשר בי� הפוסט שלי שמזמי� אנשי( לבוא  ת:

 16  שיש הבדל בי� ללכת ע( חבר שהוא צרי� כת/ לבכות עליה לבלות אתו. 

 17  כ�. אוקי.   ש:

 18  אי� קשר בי� הדברי(.   ת:

 19הכרת את הגברת שניהלה את ה"רד מספר פעמי%, " רד רוז"אתה סיפרת לנו שהלכת ל  ש:

 20  רוז"?

 21  לא.  ת:

 22  ?"רד רוז"הכרת את, מי הכרת ב  ש:

 23  הכרתי את אחראית הבר.   ת:

 24  מה היה שמה?   ש:

 25  אני לא זוכר.   ת:

 26  ? "רד רוז"מי עוד הכרת ב  ש:

 27  זהו.   ת:

 28  הלכת למקו% מספר פעמי% והכרת רק את אחראית הבר.   ש:

 29  ישבנו על הבר לשתות בירה את מי אתה רוצה שאני עוד אכיר? אני לא הלכתי לעבוד ש(.   ת:

 30בדה בתקופה הזאת מאדא% בש% סוניה שתפקידה היה ע "רד רוזי"אוקי. אני אומר ל* שב  ש:

 31ג% לנהל את מקו% וג% לאפשר קבלת שירותי מי� מבנות שעבדו במקו% לאורחי מועדו� 

 32  החשפנות. הא% הכרת אותה? 
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 1אני לא פגשתי מעול( את הבחורה שהוא מדבר עליה, לא מכיר אותה, לא ראיתי אותה בחיי   ת:

 2  ויש לי זיכרו� מצוי�. 

 3  .�08/06/15וו� לאותה גברת שדברי% שלה מופיעי% בכתבה מהאני מתכ  ש:

 4  לא פגשתי אותה.   ת:

 5  אתה ראית את הכתבה?   ש:

 6  היה לפספס אותה? ראיתי את הכתבה.   ת:

 7  סוניה שמופיעה ש%? רתאתה ראית את גב  ש:

 8ברד "כ�. מעול( אני לא ראיתי את הבחורה שהראו בכתבה. בחיי אני לא ראיתי אותה לא   ת:

 9  לא ראיתי אותה, לא מכיר אותה.  "רד רוז"ולא מחו6 ל" רוז

 10הא% ולדו אותו מנהל מקצועי של הקזינו ארג� פגישה בנוכחות* ובנוכחותה של סוניה   ש:

 11  בתקופת עבודת* בבולגריה?

 12  בשו( פגישה במועדו� חשפנות. לא. אני לא הייתי ע( ולדו  ת:

 13פרטי% כאלה או אחרי%  "רוז רד"לא היתה פגישה כזאת. הא% ביקשת לברר במועדו� ה  ש:

 14  לגבי, אתה ישר אומר לא בלי שאני שאלתי את השאלה. 

 15  אני לא אמרתי מילה.   ת:

 16פרטי% לגבי האופ�  "רד רוז"כי התשובה ברורה מראש, נכו�? הא% ביקשת לברר במועדו� ה  ש:

 17  שבו נית� לקבל ש% שירותי מי� מבנות שעובדות במועדו�?

 18  שובה היתה ברורה מראש.א, וכ�, התאז חד משמעית ל  ת:

 19אתה אמרת לנו שקיבלת, ענית לנו בתשובות לשאלו� שקיבלת לא פע% פניות מאורחי% של   ש:

 20  הקזינו שרצו שתארג� לה% שירותי מי�.

 21לא רק בקזינו, ג( כשאני הייתי הול� ברחוב אתה יודע, אתה פוגש ישראלי(, מדברי(,   ת:

 22תגיד, אתה יודע איפה יש אז אנשי( שואלי(, שואלי(  .זה הטבע שלנו בכל העול( ,צוחקי(

 23אתה יודע איפה יש מסיבה  ,תגיד ?אתה יודע איפה יש פה בר טוב ,תגיד ?מועדו� חשפנות

 24גרתי ש( תקופה ארוכה, לא יו(  ,אני מזכיר אלות בבולגריה;אז כ�, נתקלתי בהרבה ש ?טובה

 25  ולא יומיי(, ובמלו� עצמו היו הרבה ישראלי( שפגשתי. 

 26  כי לא ענית לי על השאלה. ,ל השאלהאני חוזר ע  ש:

 27  לא, אני אמרתי לא.   ת:

 28  בי קבלת שירותי מי� מנערות ליווי.שאלתי א% אורחי% בקזינו פנו אלי* בשאלה לג  ש:

 29  בשאלה ולא לקחתי בדברי( האלה חלק.  אליאני חושב שזה כתוב ג( בתצהיר שלי פנו   ת:

 30  באיזה שאלה?   ש:

 31 ;נערת ליוויא( אני יודע איפה יש מועדו� חשפנות טוב, א( אני יודע איפה אפשר למצוא פה   ת:

 32  בוודאי, שאלות שאלו.
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 1  למה פנו אלי* בעניי� הזה?   ש:

 2אני אגיד בזהירות כדי לא חלילה להישמע מזלזל, אני אומר עוד פע(, אני הייתי פני( שג(   ת:

 3ו( בלילה בטיילת בקזינו בלובי במסיבות, זה היה כתוב, זה מופיע, שאנשי( ראו פגשו בי

 4במלו� עצמו ובשדה התעופה, כש( שאני גר ש( ג( היו עוד ישראלי( בודדי( שגרו ש( שעבדו 

 5נגיד במסעדה הכשרה או במקומות אחרי(, או עבדו בתיירות. זה שאלות שה� טבעיות 

 6קחתי בדברי( במקומות כאלה, אנשי( באי( ליעד תיירותי לחופש. ולכ� נשאלתי אבל לא ל

 7  האלה חלק. 

 8  למה חשבו שאתה תדע להשיב לה% איפה אפשר לקבל את שירותי המי�?  ש:

 9  כי גרתי בבולגריה.   ת:

 10  וא% גרת בבולגריה אז זה אומר שתדע איפה יש ש% שירותי מי�?  ש:

 11בדיוק כש( שכשאני גר באריאל ומגיע סטודנט חדש אז הוא שואל אותי לא� אפשר לצאת   ת:

 12  אותו דבר. מה? לבלות. בדיוק

 13  בדיוק אותו דבר.   ש:

 14  כ�, בדיוק אותו דבר.   ת:

 15  מה אתה היית משיב לאות% אלה ששאלו אות* את השאלה הזאת?   ש:

 16  שאני לא מתעסק בזה.   ת:

 17  לא מתעסק או לא מכיר?   ש:

 18  לא, אני לא מתעסק, לא נוגע, לא מכיר. היינו ה�.   ת:

 19  לה% תשובה?  ית�הפנית אות% למישהו אחר ש  ש:

 20  לא, חד משמעית לא.   ת:

 21  שאלו אות* א% מישהו אחר יכול לתת תשובה על זה?   ש:

 22שיהיה ברור, אני אמרתי את זה ג( בטלוויזיה יותר מפע( אחת, בבולגריה לא צרי� אותי   ת:

 23בשביל הדברי( האלה, אתה הול� ברחוב, אני אמרתי את זה ג( באחת השאלות קוד(, אתה 

 24רי( האלה ולכ� אני אומר ל� שג( בפעמי( הבודדות הול� ברחוב ומציעי( ל� את הדב

 25שמישהו שאל אותי, מעבר לזה שהוא קיבל ממני לא, הוא לא היה צרי� אותי כדי להמשי� 

 26  הלאה. 

 27ולדו שהזכרנו אותו לא פע% בחקירה הזאת שהוא היה המנהל המקצועי של הקזינו הגיש   ש:

 28סוניה, הוא תיא% את  רתהגבתצהיר לבית המשפט שבו הוא מצהיר שהוא הכיר ל* את 

 29הפגישה שלכ% שבמהלכה אתה קיבלת מידע על שירותי המי� שניתני% במועדו�, שבה דובר 

 30  על התעריפי% שמשולמי% לבנות. מה תגובת* לדבריו?
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 1רי( ראשית, אי� לי קשר לדב :אני אגיד את זה בפשטות, בצורה שלא משתמעת לשתי פני(  ת:

 2ת� הוא י 50€�� אד( יכתוב ל� על הנייר מה שהוא רוצה, בב 10€�שהוא אמר, אבל בבולגריה ב

 3  ל� ג( את הבית שלו. זו בולגריה. 

 4  בשביל העדות?  50€או  10€ת החדשות שילמה לו אתה טוע� שחבר  ש:

 5אני אגיד יותר מזה, אני טוע�, אני יודע ג( שחברת החדשות שילמה כס/ לעדי(. כ�. יכול   ת:

 6  להיות שג( לוולדו ואנחנו נשמח שהוא יבוא לפה ונשאל אותו. 

 7  אתה יודע שהיא שילמה כס" לעדי%?   ש:

 8  חד משמעית כ�.   ת:

 9  למי היא שילמה כס"?  ש:

 10  העור� די� יענה לכ( כשיגיע הזמ�.   ת:

 11, לא אתה תענה כי אתה אמרת עכשיו את הדברי%, דברי ההבל הכוזבי% האלה כא�. לא, לא  ש:

 12  .ואתה

 13  לא, ה( לא הבל. אל תכעס.   ת:

 14שהיא  2לא, אני לא כועס. אתה האשמת האשמה מאוד חמורה את חברת החדשות של ערו.   ש:

 15  שילמה לעדי% כס". 

 16  אני אומר לאדוני,   ת:

 17  ית המשפט למי שול% כס" ועל ידי מי?אני רוצה שתגיד לי בבקשה עכשיו לב  ש:

 18  .השופט, בשביל לא לעשות סלט בעבודה שלו אחר כ� ודאדוני, כב  ת:

 19  .לא, לא, לא, לא  ש:

 20אני אסביר ל� בפשטות, אני אמרתי את הדברי( כי אני יודע ואני מכיר את בולגריה ואני יודע   ת:

 21זה. זה הכי קל והכי פשוט.  אי� דברי( עובדי( בבולגריה, זה לא סוד, כל העול( יודעי( את

 22זה אחד. דבר שני, מתו� החומרי( שה( הגישו, שה( הציגו לנו, שה( הביאו לנו בגילוי 

 23  מסמכי( בוודאות ה( שילמו לעדי( כס/. 

 24  למי? למי?  ש:

 25  � שלי יסביר, אני לא רוצה אפילו.אני מבקש מאדוני שעור� הדי  ת:

  26 

 27  :בית המשפט

 28  יענה. י יודע את התשובה אז אדוניא( אדונ

  29 

 30  המש* חקירה נגדית

 31כ�, ה( שילמו כס/ לאותו איבו שעל שמו על בסיסו מתבסס כל התחקיר, אותו נהג בש( איבו   :ת

 32  ת את אותה שיחת טלפו� לעמית סגל.קיבל כס/ בשביל לת
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  1 

 2  :ד נקדימו�"עו

 3  סליחה, סליחה, אדוני.

  4 

 5  המש* חקירה נגדית

 6מציעי( לו כס/ וה( מבקשי( ממנו  ואפשר להשמיע את השיחה אתו עכשיו ולשמוע שה(  :ת

 7לניי( בהעברת גילוי מסמכי( מספר זהב להעברת הכס/, פע( הבאה פשוט תהיו פחות רש

 8  שלכ(.

 9  י% את כל החומר שיש ולא מסתירי%.אדוני היקר, אנחנו, בשונה מאחרי%, מעביר  ש:

 10  נכו�, אז יפה.  ת:

 11  וג% אי� מה להסתיר. אבל אני חוזר,   ש:

 12  חו6 מהעובדה שהעד שלכ( קיבל כס/.   ת:

 13  אתה, קוד% כל מר איבו הוא לא עד במשפט הזה.   ש:

 14  מעניי� למה.   ת:

 15  אתה אמרת, מר חז�, אני חוזר ואני לא ארפה עד שאני אקבל ממ* תשובה.   ש:

 16  אז אני עניתי ל�.   ת:

 17  אתה לא ענית לי.   ש:

 18  איבו קיבל כס/ כדי לתת לכ( עדות.   ת:

 19  מר חז�, איבו לא עד במשפט אתה אמרת שחברת החדשות שילמה כס" לעדי% בשביל עדות.   ש:

 20  התחקיר,   ת:

 21אתה יודע, מר חז�, תקשיב בבקשה לי עד הסו" אתה יודע בדיוק מי העדי% במשפט הזה   ש:

 22ואני רוצה עכשיו שאתה תאמר לי מי מאות% עדי% במשפט הזה קיבל כס" מחברת החדשות 

 23  ד מהדברי% שאתה אמרת. או שתחזור ב* מי

 24השופט, אני לא מתכוו� לחזור בי מהדברי( שלי מסיבה אחת, במש� שנה שלמה השמיעו  כבוד  ת:

 25הלו� וחזור, וחזור והכפש את אותה הקלטה של איבו שמספר שהוא לקח והוא הביא והוא 

 26(. עבד אתי. איבו קיבל כס/ כדי להגיד את הדברי( האלה, לא סת( איבו לא נמצא כא� היו

 27אני לא אחזור בזה, ואני אומר עוד פע( מההיכרות שלי במנטליות ובמה שאני מכיר אני לא 

 28אתפלא ג( א( ג( ולדו קיבל כס/ כדי לבוא, א( הוא יבוא בהנחה שהוא יבוא, כדי להגיד את 

 29  הדברי( האלה שהוא כתב, א( רוצי( אפשר להשמיע עכשיו, אתה אמרת שיש פה ציוד. 

 30  ונה על השאלהמר חז�, אתה לא ע  ש:

 31  בדיוק את אותה שיחה ולכ� אני אומר מבחינתי זה שה( לא הציגו אותו כעד זה עניי� שלה(.   ת:
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 1מר חז�, אתה לא עונה לי על השאלה. אני שואל מי מהעדי% שמעידי% כא� בבית המשפט או   ש:

 2  שהגישו תצהירי%, 

 3  אנחנו לא יודעי( עדיי� מי העדי( של�, כי כשעור� הדי� שאל,   ת:

 4  אתה יודע מי העדי% שלי.   ש:

 5  לא, אני לא יודע. חלק לא וחלק כ�.   ת:

 6סליחה, אתה יודע את כל העדי% שלי, מי מהעדי% שלי קיבל כס" בשביל העדות? תענה על   ש:

 7  השאלה בבקשה או שתחזור ב* מהדברי%. 

 8  אז, אני לא אחזור מהדברי(,   ת:

 9  לא תחזור אז תענה על השאלה בבקשה.   ש:

 10לי, מבלי לזלזל בעו"ד המכובד בהבנה שלי א( אחד קיבל כס/ ייתכ� שכול( קיבלו בהבנה ש  ת:

 11כס/ ואני אומר את זה, כל הסיפור הזה, כל התחקיר הזה שהשמיעו והראו בכל כ� הרבה 

 12  מקומות, כל העדויות שמונחות בפנינו כא� כול( מתבססות על איבו, 

 13  מר חז�, אני שואל בפע% העשירית.  ש:

  14 

 15  :בית המשפט

 16  ה שתשובה יותר טובה מזה לא תקבל.זאת התשובה, אדוני, כנרא

  17 

 18  :ד נקדימו�"עו

 19  שהוא יחזור בו. לא, אז אני מבקש שאדוני יורה לו להשיב או

  20 

 21  :בית המשפט

 22  , הוא מניח שכל העדי( קיבלו כס/.בסדר, תשובה כללית

  23 

 24  המש* חקירה נגדית

 25כל שמות העדי% ואני אשאל אות* מר חז�, א% אתה רוצה אנחנו יכולי% עכשיו לעבור על   ש:

 26  בי כל אחד ואחד מה% מי קיבל כס".לג

 27  התשובה שתקבל תהיה אותה תשובה, אתה מוזמ� לעבור איתי על שמות העדי(.   :ת

 28  עמית סגל קיבל כס" בשביל העדות שלו?  ש:

 29  אני לא יודע.   ת:

 30  אתה לא יודע.   ש:

 31  תשאל אותו כשהוא יעלה להעיד.   ת:

 32  ?משה זאב קיבל כס"  ש:
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 1ה זאב קוד( רבות מאז אותו אני לא יודע, תשאל אותו כשהוא יעלה להעיד, אני יודע שמש  ת:

 2  תחקיר.

 3  משה זאב קיבל כס"?  ש:

 4  אולי לא, אבל הוא קוד( רבות.   ת:

 5  בשביל העדות שלו?  ש:

 6  אני לא יודע, קטונתי.   ת:

 7  יניב הלפגוט קיבל כס"?   ש:

 8הסיפור שלכ(, של מסכת השקרי(, הליבה של  אני לא יודע. קטונתי. אני יודע שהליבה של  ת:

 9כל התצהירי( שהוגשו פה כול( מדברי( על אותו איבו המפורס(, איבו שהל� והביא, ואיבו 

 10  כדי להגיד את הדברי( האלה קיבל כס/ אז מה אני אמור לשתוק על זה? 

 11  מר חז�, אילנה בר שלו% קיבלה כס" עבור העדות שלה?   ש:

 12פע(, אני כשהוכח ומוכח שהליבה שלכ( האיש שסיפר את הסיפור,  אני לא, אני אומר עוד  ת:

 13  האיש שאת( טענת(, 

 14  מר חז�, אני שואל דבר אחד ואתה עונה לי דבר אחד.   ש:

 15  לו. אני אומר את זה בצורה ברורה.קיבל כס/ מבחינתי כול( בחזקת כאלה שקיב  ת:

  16 

 17  :בית המשפט

 18  זאת התשובה.

  19 

 20  המש* חקירה נגדית

 21  אביתר דרעי קיבל כס" מחברת החדשות על העדות שלו?בסדר. אנחנו נעבור.   ש:

 22  בעיניי כל מי שלוקח חלק פה, מבחינתי, תראה, אני למדתי ש,   :ת

 23  כ� או לא? מר חז�. כ� או לא? זה שאלה מאוד פשוטה.   ש:

 24  אני אומר ל� מבחינתי, כול(  ת:

 25  אביתר דרעי קיבל כס" מחברת החדשות? כדי להעיד?  ש:

 26  ברגע שאני יודע שאחד קיבל מבחינתי צרי� לשאול אות( אחד אחד א( ה( קיבלו או לא.  ת:

 27  אני שואל אות* כי אתה אמרת את הדברי% האלה.   ש:

 28  אז אני עדיי� אומר.   ת:

 29  אתה חייב תשובה לבית המשפט.   ש:

 30  אדוני השופט, אני אומר עדיי� בצורה ברורה.   ת:

 31  שלו? אבי גוטסמ� קיבל כס" בשביל העדות  ש:

 32  אני אגיד ל� מעבר לזה,   ת:
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 1  כ� או לא? מר חז�. מר גוטסמ� קיבל כס" בשביל העדות שלו?  ש:

 2  אני יכול לענות או שאתה רוצה,   ת:

 3  אתה לא משיב לשאלות.   ש:

 4  אני אמרתי בתחילת דבריי,  ת:

  5 

 6  :ד מנור"עו

 7שחברי שאל אותו סליחה, אל תשיב, אני מבקש להתנגד, אדוני. העד אמר בצורה ברורה לשאלות 

 8בצדק יש אד( בש( איבו שאני יודע שהוא קיבל זה עולה מהקלטות שקיבלנו. לגבי האחרי( אני לכ� 

 9  אחרי החקירות. זאת תשובה מספקת. משער שה( ג( קיבלו

  10 

 11  :בית המשפט

 12  ושב שאדוני מיצה את הנקודה הזאת.אוקי. תודה רבה. עור� די� נקדימו�, אני ח

  13 

 14  :ד נקדימו�"עו

 15  ג( סיכ( את הדברי( יפה מאוד. בריכ�, ח

  16 

 17  :בית המשפט

 18  אוקי. אז אדוני יעבור לנושא הבא.

  19 

 20  :ד נקדימו�"עו

 21  בהחלט.

  22 

 23  המש* חקירה נגדית

 24אז בעצ% התחלנו בכל העניי� הזה סביב מה שאומר ולדו בתצהיר שלו אני חוזר ושואל אות*   ש:

 25פגישה ע% המאדא% הא% מה שוולדו אומר, מצהיר בתצהיר לבית המשפט שהוא ארג� ל* 

 26, וג% התעריפי%, מה תגובת* "רד רוז"סוניה שבה דובר על אופ� קבלת שירותי מי� במועדו� ב

 27  לדבריו, הא% זה אמת או שקר?

 28  לא היה ולא נברא.  ת:

 29  למה שאיבו,   ש:

 30  בטח שלא ע( מישהי שאני אומר שאני לא פגשתי מעול(.   ת:

 31  למה שאיבו יאמר עלי* דברי% כאלה?   ש:

 32  קיבל כס/. איבו   ת:
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 1  לא איבו, ולדו, סליחה, למה שוולדו יאמר עלי* דברי% כאלה?   ש:

 2קוד( כל, ולדו כמו שאמרתי אני ייצגתי ג( את הבעלי( של המלו� שה( ג( היו הבעלי( של   ת:

 3הקזינו, אותה חברת סאני בי6' ולדו לא עמד ביעדי( שלה(, ה( לא שילמו לו את הבונוסי(, 

 4. זה מאוד פשוט. אז יכול להיות זאת הסיבה, יכול עליד כעס, ג( את כל מה שמעבר והוא מאו

 5להיות מעבר, וכמו שאני אמרתי בולגריה המנטליות היא מאוד פשוטה, דר� אגב, ג( בקלטות 

 6שלה( אומר איזה בולגרי שהוא אומר אתה יודע אי� זה פה, כמה שקלי( ואני אגיד ל� מה 

 7  , כי פה באר6 אי� דברי( כאלה. שאתה רוצה. אז צרי� להבי� את הדבר הזה פה

 8  מי אמר את זה דר* אגב, את מה שאתה אומר עכשיו?   ש:

 9באחת הקלטות המעוותות שלכ(, הייתי מביא, א( לא היה הקלטות מעוותות אני הייתי   ת:

 10  אומר ל� מי ספציפית. אבל א( תרצה כשנסיי( אני אוציא את זה. 

 11  אני בהחלט ארצה. כ�. אז?   ש:

 12כמו שאני אמרתי, לא היה ולא נברא, אני לא פגשתי את הסוניה הזאת, הוא לא תיא( שו(   ת:

 13פגישה, ומה שאמרתי יכול להיות שהוא מאוד כועס על זה שהוא סיי( אית( ולא קיבל מה( 

 14  את כל הכס/, יכול להיות שהוא מאוד כועס מסיבה אחרת ויכול להיות ג( שהוא קיבל כס/. 

 15  אוקי.  ש:

 16ה( הבטיחו לאיבו לא רק כס/, ה( הבטיחו לו שה( ג( יסדרו לו עבודה תמורת  דר� אגב,  ת:

 17הדברי( שהוא אומר. אז יכול להיות שג( לוולדו שבכלל גר בבולגריה והיו( עובד בקטמנדו, 

 18יכול להיות שג( לו הבטיחו שיסדרו עבודה, אני לא יודע. אני יודע רק אי� הדברי( עובדי( 

 19  ש( ואי� הדברי( נראי(. 

 20תגיד, אתה אומר שוולדו הפיל עלי* ניסה להפיל עלי* אחריות לדברי% שאתה טוע� שהוא   :ש

 21  לא עשה בסדר. למה שהוא יפיל עלי*?

 22אחריות על דברי( שהוא לא עשה בסדר. אני אמרתי  עלילא, אני לא אמרתי שהוא הפיל   ת:

 23  שוולדו סיי( אית( לא טוב, ע( בעלי החברה.

 24  ד*?כ�, אז למה, מה יש לו נג  ש:

 25אני הייתי הנציג שלה(, של הבעלי( ולכ� יכול להיות מאוד שזו הסיבה, יכול להיות שיש סיבה   ת:

 26  אחרת, אני לא מכיר. 

 27  מה היה תפקידו בקזינו? איבו,   ש:

 28  איבו עבד נהג בקזינו ונהג במלו�.   ת:

 29  מה היה התפקיד שלו בתור נהג, מה הוא היה עושה?   ש:

 30התעופה, מחזיר אורחי(, מקפי6 אורחי( למסעדות, לוקח הוא היה מביא אורחי( משדה   ת:

 31  אורחי( לפארק, מסיע את העובדי( של הקזינו כשצרי�. זה התפקיד. סליחה.

 32  אתה בסדר? אתה רוצה הפסקה של שתי דקות?  ש:
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 1  לא, הכל פיקס. יש לי מי(. הכל בסדר.   ת:

 2" רד רוז"ת ממועדו� האיבו סיפר בדברי% שלו שהושמעו בכתבה שהוא היה נוסע להביא בנו  ש:

 3לאורחי% של הקזינו שהיו נותני% לה% שירותי ליווי, ואתה היית נות� לו כס" כדי לשל% 

 4  למאדא% סוניה עבור השירותי% הללו. מה תגובת* לדברי% האלה?

 5קוד( כל, לא היה ולא נברא. דבר שני, בשביל הכס/ שאיבו קיבל והבטחות שהוא קיבל הוא   ת:

 6  בר, אולי אפילו עלי�. אני לא יודע. היה ג( מספר הרבה מע

 7  ? "רז רוז"סוניה ב לא נתת לאיבו כס" כדי שישל% לגברת אתה  ש:

 8  לא. חד משמעית לא. לא.  ת:

 9  מעול% לא נתת לו כס".  ש:

 10  לא.  ת:

 11  ווי או חשפניות מה"רד רוז" לקזינו.מעול% לא ביקשת ממנו להביא נערות לי  ש:

 12באי( אמני(, זמרת ואחרי( לפעמי( הוא או נהג אחר לא, מה שכ�, דבר אחד שאיבו שהיו   ת:

 13  6 מזה, מעבא לזה שו( דבר לא היה.היו מביאי( אות(. חו

 14  זמרת מה"רד רוז"?  ש:

 15  רת משדה תעופה או מתחנת אוטובוס.לא, הזמ  ת:

 16  י שאלתי לגבי בנות מה"רד רוז".אנ  ש:

 17  אז אני אגיד ל� קל, לא.  ת:

 18  ז"?לא הביא מעול% א" אחת מה"רד רו הוא  ש:

 19  לא לבקשתי, לא שידוע לי.  ת:

 20  זאת אומרת שולדו משקר?  ש:

 21  אני אומר בצורה פשוטה כ�.  ת:

 22  שאיבו משקר?  ש:

 23  איבו קיבל כס/.  ת:

 24  שאביתר דרעי משקר?   ש:

 25  יבוא אביתר דרעי וכול( יראו שהוא משקר.  ת:

 26  שאבי גוטסמ� משקר?  ש:

 27  כ�.  ת:

 28  משקרי% ורק אתה אומר אמת, נכו�? כול%  ש:

 29  אנשי( מתו� מעטפת של מלו� וקזינו.  4לא כול(.   ת:

 30  אנשי% שאומרי% אותו דבר וכול% משקרי%.  4  ש:

 31אנשי(, ששניי( מה( בסכסו� עסקי שמאשימי( אותי שבגללי ה( הפסידו הרבה מאוד  4  ת:

 32כס/, איימו על חיי בעבר ושלחו לי אנשי( שיאיימו על חיי ג( לזה יש הוכחות, א� מכיוו� שזה 
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 1עה אז זה לא כא� על השולח�. מאשימי( אותי מאז יש לזה הוכחות שזה סיפור לא התבי

 2שהתחיל עוד לפני, ועוד שני אנשי( שאחד מה( אנחנו יודעי( בוודאות ששילמו לו והאחר 

 3  כנראה ששילמו לו מתו�, 

 4  מי זה האחר?   ש:

 5  ולדו שאתה מספר.   ת:

 6  כנראה ששילמו לו?  ש:

 7אנשי( ששניי( מה( אדוני  4במלו� ובקזינו, מאות עובדי(,  מתו� עסק שהיו בו מאות עובדי(  ת:

 8יראה לבד ויבי� מי אלה האנשי( האלה שיש לה( אינטרס לפגוע, שאמרו אנחנו נעשה את 

 9  הכל כדי לחסל אותו, אז כ�.

 10כול% אומרי% ובנוס" לשמות שהזכרתי ג% טל כה�, שהיו ש%, ואתה אישרת לנו קוד%   ש:

 11  האנשי% האלה היו מעורבי%, שהאנשי% האלה היו ש% וכל 

 12  לביקורי( קצרי( מאוד.   ת:

 13  אל תקטע אותי בבקשה.   ש:

 14  סליחה.   ת:

 15וכל האנשי% הללו היו מעורבי% בצורה כזו או אחרת בקזינו, וג% היו ש%, וג% ראו אות* ש%.   ש:

 16לגבי אספקה של נערות  "רד רוז"כול% אומרי% שאתה היית צד להתקשרות עסקית ע% ה

 17לאורחי% של הקזינו. ואתה טוע�, ושאתה ג% דאגת לתשלו% הכס" עבור  "רוז רד"ליווי מה

 18  אות% שירותי%, ואתה טוע� שכל האנשי% הללו חברו יחד כדי להעליל עלי* עלילה?

 19אני אומר בצורה פשוטה, לא היו דברי( מעול( אמרתי את זה אז ואני אומר את זה ג( היו(.   ת:

 20  מאוד פשוט. פשוט לא. 

 21  תביעת דיבה כנגד מישהו מהאנשי% האלה? הגשת נגד%  ש:

 22  אני מזכיר שבהתחלה כשהדברי( האלה פורסמו הכל היה בעילו( ש(.   ת:

 23  אני שואל א% הגשת, מר חז�, הגשת?  ש:

 24אני מבקש, שאלת אותי, לא ידענו בדיוק מה, אני אמרתי ג( בהתחלה שאני יכולתי להערי�   ת:

 25  רבה אנשי(, פחות או יותר את הסיפור כי אני לא הכרתי ה

 26  כ�, ועכשיו כשאתה יודע כבר כמה שבועות?  ש:

 27, אני כתבתי את זה ג( שאני שומר ש(גמר המשפט הזה בעזרת הלכ� אני אומר ל�, שכשי  ת:

 28  לעצמי את האופציה ג( לתבוע אחרי(. 

 29  אוקי.   ש:

 30  שני( שאני יכול לתבוע.  7יש   ת:

 31  מי זה אחרי% שאתה שוקל לתבוע?   ש:

 32  תמתי� בסבלנות, סבלנות זה מעלה גדולה.   ת:
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 1  בהחלט. אני מסכי% את* לחלוטי�.   ש:

 2  מתבססי( פה על עד שקיבל כס/ שעליו רצו שנה שלמה, שקיבל כס/ כדי להגיד, כמה שקלי(.   ת:

 3  אדוני, אתה חוזר על ההשמצה,   ש:

 4  זה מדהי(.   ת:

 5חסרת הבסיס של* עוד פע%, מר חז�. אדוני, אני לא מוכ� לקבל מצב שמר חז� פה יורה   ש:

 6  האשמות ולא מוכ� לעמוד מאחוריה%. 

 7  אני אמרתי אני מוכ� להשמיע את ההקלטה. בשמחה.   ת:

 8  הקלטה של מי?  ש:

  9 

 10  :בית המשפט

 11  .של איבו, איבו

  12 

 13  המש* חקירה נגדית

 14  של איבו שקיבל כס/.   ת:

 15  במשפט, אני חוזר ואומר ל*.איבו לא עד   ש:

 16  הוא קיבל כס/.   ת:

 17הוא לא קיבל כס" והוא לא עד במשפט, אתה טועה ומטעה. טועה ומטעה. עכשיו בוא נמשי*   ש:

 18הלאה. הא% זה נכו� שאמרת לטל כה� שא% הוא יביא לקוח משמעותי לקזינו הקזינו ידאג 

 19  כ� או לא? לכל רצונותיו של אותו לקוח לרבות הזמנה של נערות ליווי. 

 20  לא.  ת:

 21  לא היו דברי% כאלה מעול%?   ש:

 22  לא.   ת:

 23  למה שטל כה� יאמר עלי* דבר כזה לא נכו� בתצהיר לבית המשפט?   ש:

 24  טל כה� הוא ב� דוד של אביתר.   ת:

 25  מה? בגלל זה הוא ישקר בבית משפט? כ�, אז  ש:

 26טוב א( אתה לא תגיד תקשיב לי טל כה� אני לא אתפלא א( אביתר תפס אותו בגרו� ואמר לו   ת:

 27  וסליחה על הביטוי. ל� את העצמות מה שאני רוצה שאתה תגיד אז אני אשבור

 28מר חז�, אתה מאשי% פה את כל העול% בעבירות פליליות אבל לא מספק שו% ראיה לבית   ש:

 29  המשפט. שו% ראיה אתה לא מספק

 30  א את כל האנשי(, את אותו ב� אד(.לא, ל  ת:

 31  מציג.שו% ראיה לכ* אתה לא   ש:
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 1את אותו ב� אד( בצורה פשוטה, כשאדוני יפגוש אות( יבי� על מה. אני אגיד ל� עוד משהו,   ת:

 2יש פער עצו( בי� אד( שמדבר בטלפו� ע( איזה שהוא עיתונאי ומלכל�, דר� אגב, ג( טל כה� 

 3אמר זה נכו� א/ אחד לא ישמע אותי וא/ אחד לא יידע שזה אני ולא יידעו שאמרתי את 

 4סור שה( ייצאו ממני והנה ה( יצאו. אז יש הבדל בי� להגיד כמה דברי( בעילו( הדברי( וא

 5  ש( לעיתונאי כדי לפגוע במישהו לבי� לעמוד בבית המשפט. 

 6  הוא לא אומר את זה בעילו% ש%, הוא אמר את זה בתצהיר שלו לבית המשפט.   ש:

 7  לא, הוא אמר את זה בעילו( ש(, אפשר לשמוע את ההקלטה שלו.   ת:

 8  אדוני, זה נמצא בתצהיר בבית המשפט שאתו אתה צרי* להתמודד עכשיו.   ש:

 9  אז אני אומר עוד פע(, אני לא אמרתי את הדברי( האלה.   ת:

 10  בשמו ובחתימתו.   ש:

 11  מספיק לשמוע את הניסוח לרבות, נו, באמת.   ת:

 12  אתה יודע על איזה שהוא לקוח של הקזינו שקיבל שירותי מי�?  ש:

 13  אני יכול לשער שיש אנשי( בבולגריה שג( קיבלו שירותי מי� בבולגריה.  אני לא יודע, אבל  ת:

 14  אני שאלתי על לקוחות של הקזינו.   ש:

 15  אני לא יודע. לא מכיר.   ת:

 16  על סמ* מה אתה יכול לשער מה שאתה אמרת?   ש:

 17  על סמ� זה שבולגריה זה עיר תיירותית.   ת:

 18  בולגריה זה עיר?   ש:

 19בורגס, עיר בבולגריה, יש עיר תיירותית שקוראי( לה בורגס, בבורגס יש הכל מהכל, בכל פינה   ת:

 20בכל מקו(. לא רק שלא צרי� אותי לדברי( האלה, אתה יודע, אומרי( אני גרתי ש(, אני חי 

 21ש(, אני גר פה באר6, דר� אגב, ג( באר6 יש מועדוני חשפנות, ואני משער, אני לא יודע א( 

 22לא, אבל לפחות לפי הכתבות בטלוויזיה שג( בישראל יש אנשי( שצורכי( שירותי  זה נכו� או

 23  ? לא קיי(. אלימי�. מה בי� זה 

 24  כל קשר מקרי בהחלט.   ש:

 25  לא, ג( לא קיי(, ג( לא מקרי, לא קיי(.   ת:

 26תגיד לי בבקשה, מר חז�, למה כשאתה יודע שמועלות כלפי* טענות כל כ* קשות על ידי   ש:

 27בקזינו והיו בקזינו, למה לא הבאת לעדות כא� בבית המשפט א" אחד מתו* אנשי% שעבדו 

 28  עובדי הקזינו או מבעלי הקזינו שיכול לתמו* בטענות האלה של*?

 29  שאלה מצוינת, חיכיתי סו/ סו/ לשאלה כל כ� טובה.   ת:

 30  אני שמח.   ש:

 31ע( עור� די�  ושוחחתי העור� די�השופט, הלילה הראשו� מיד אחרי הכתבה שוחחתי ע(  ודכב  ת:

 32אס/ קר�, בעצת עורכי דיני נאמר לי לא ליצור קשר, לא לדבר ע( א/ אחד, לא לפנות לא/ 
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 1אחד בבולגריה, כי א( יש משהו שיכול לקרות שעליו אתה יכול להסתב� זה שיבוש ולכ� לא 

 2פניתי. וכמו שאני אמרתי מקוד(, הפע( ראשונה, אני ניתקתי קשר אפילו ע( חברי( שלי 

 3(, שה( אפילו חברי( בפייסבוק ובמקומות אחרי(, שאנחנו היינו בקשר אפילו ש(, חברי

 4טלפוני, ניתקתי קשר אפילו ע( חברי( רק כדי לא לעשות את הטעות הזאת כי האמת היא 

 5אחת. וזו הסיבה. מעבר לזה ג( הוסבר לי שאני ס� הכל מי שהוצא דיבתו זה אני ושמי נפגע 

 6  שקרי(. 80%סיפור והוסיפו עליו  20%ולקחו 

 7  ?20%מה   ש:

 8סיפור, גרתי בבולגריה, עבדתי במלו� היה בו קזינו. דברי( שפורסמו ג( לפני בכלי  20%  ת:

 9  תקשורת אחרי(. אות( אני לא תבעתי וזו הסיבה,

 10מר חז� לא הצלחתי אבל להבי�, מר חז�, ברגע שיש תביעה בפני בית משפט א* לגיטימי   ש:

 11שיכולות לתמו* בטענה של*, כפי שעור* הדי� של*  שתביא בפני בית משפט את כל הראיות

 12בוודאי יודע יש כלל משפטי מאוד חשוב שאומר שאי הבאה של עד או של ראיה שנמצאת 

 13  בהישג יד* ואתה יכולת להגיש אותה ולא הגשת מדברת לחובת*. 

 14  הבהרה מצוינת וג( אתה מבריק ואני חייב להגיד עוד משהו.   ת:

 15  להשלי% רק את השאלה.  למה לא, מר חז�, ת� לי  ש:

 16  אה, סליחה. כ�.   ת:

 17מדוע לא הבאת לעדות חו. ממ* ומאחות* א" אד% שהיה בקזינו, עבד בקזינו, היה שות"   ש:

 18בקזינו שיוכל להעיד ממקור ראשו�, חו. ממ* שאתה בעל הדבר על כל המשתמע מכ*, שכל 

 19  הדברי% האלה שנטענו בכתבה לגבי* אינ% נכוני%. 

 20  ה רבה על השאלה, באמת שאלה טובה. ראשית, קוד( כל, תוד  ת:

 21  אתה לא מפסיק להחמיא לי היו%.   ש:

 22האמת שהשאלות של� טובות, ראשית, בחומר הראיות שלה( אפשר להוכיח בקלות שכל   ת:

 23ה( שקר. שנית, אני לא תבעתי על הקזינו, אני לא תבעתי על זה שאמרו  עליהדברי( שנאמרו 

 24  שהייתי בקזינו שעבדתי בקזינו. 

 25  אני שואל,   ש:

 26לכ� אני לא הייתי צרי� להביא א/ אחד שיוכיח אחרת. ראשית, האנשי( שלה( שיבואו להעיד   ת:

 27תבעתי את זה  ה( זה יהיה ברור מה( לחלוטי� שלא היה קשר בי� הדברי(, ומעל הכל, אני

 28שפגעו בשמי הטוב, אני באתי להוכיח דבר אחד שנפגעתי, שנגר( לי נזק, שהושעיתי מניהול 

 29ישיבות הכנסת, שבכל ויכוח אידיאולוגי אנשי( הפכו את זה לפרסונלי וצעקו לי קזינו 

 30ובחורות וכ� הלאה. שבכירי( בהנהגה הציבורית עלו מעל דוכ� הכנסת וקראו לי סרסור, על 

 31באתי להעיד. על זה שאחותי לא יכלה לצאת ע( מישהו בלי שהוא יגיד לה תראי, את  זה אני

 32  אחות של אור�, זה לא בגלל�, זה בגללו. 
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 1  מר חז�,   ש:

 2  וזה מה שהבאתי, שוב, הכל בעצת עורכי די�. יכול להיות שהעור� די� שלי לא טוב כמו�.  ת:

 3גבי הטענות הקשות שהועלו לגבי* ג% אלא ל ,מר חז�, שוב אני שואל אות* לא לגבי הקזינו  ש:

 4בהקשר של נערות הליווי ג% בהקשר של שימוש בסמי%, מדוע לא הבאת א" עד שיכול 

 5  דברי% כביכול אינ% נכוני%? מדוע?להעיד לשיטת* שה

  6 

 7  :ד מנור"עו

 8  אלה משפטית. אנחנו ננהל את המשפט,העד השיב לשאלה. כבודו זה ש

  9 

 10  :ד נקדימו�"עו

 11  משפטית?

  12 

 13  :ד מנור"עו

 14ה( צריכי( להוכיח שאמת ה( דיברו. מר חז� לא צרי�  ,כ�, לפי הבנתי הצנועה, עד כמה שאני למדתי

 15להוכיח בעניי� הזה שו( דבר, ולכ� הוא איננו זקוק לשו( עד חו6 מעצמו. זה תפיסתנו המשפטית של 

 16  תפיסה אחרת אז כמו שמר חז� אמר, התיק. א( לחברי יש

  17 

 18  :בית המשפט

 19  ר חז� יש ל� מה לומר בעניי� הזה?מ –טוב, זאת אכ� משפטית, השאלה היא 

  20 

 21  :התובע

 22  וכיחו שמה שה( אמרו הוא לא נכו�.לא, מאוד פשוט, התשובות של העדי( שלה( י

  23 

 24  :בית המשפט

 25  אוקי. זאת התשובה אדוני.

  26 

 27  :ד נקדימו�"עו

 28  תודה אדוני.

  29 

 30  המש* חקירה נגדית

 31אופ� למישהו מהעדי% של הצד שלנו מאז שידעת שה% תגיד, אתה פנית באיזה שהוא   ש:

 32  הולכי% להעיד במשפט?
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 1  לא.  :ת

 2  במישרי� או בעקיפי�?  ש?:

 3  לא.   ת:

 4  בשו% צורה שהיא?   ש:

 5  בשו( דר� שהיא.   ת:

 6  לא ניסית לפנות אליה%?  ש:

 7  חד משמעית לא.  ת:

 8  פנית ליוסי חז�?  ש:

 9  לא.  ת:

 10  שידרת ליוסי חז� איזה שהיא מסר?  ש:

 11  לא.   ת:

 12  למישהו אחר מהעדי% שלנו?  ש:

 13לא/ אחד לא היה קשר. שו( דבר, כמו שאמרתי הדבר היחיד זה שפניתי לעור� הדי� הבולגרי   ת:

 14  העור� די� שלי ג( רק כשאדוני ביקש ממני.שבפועל הוא ג( 

  15 

 16  :ד מנור"עו

 17  הוא שאל אות� על עדי( שלו.

  18 

 19  המש* חקירה נגדית

 20  לא, שו( דבר, א/ אחד.  :ת

 21  הדי� הבולגרי ומה אתה אמרת לו?פנית לעור*   :ש

 22לא, רק אז שביקשת( את המסמכי(, זה הדבר היחיד שאני עשיתי בקשר לזה, חו6 מזה אני   :ת

 23לא דיברתי לא רק ע( עדי(, רק מחו6, אני לא מנהל את התיק בתקשורת, בניגוד אליכ(, לא 

 24  היו דברי( מעול(. 

 25  ג% לא העברת מסר עקי" לא" אחד באמצעות אחר.   ש:

 26  שו( דבר. לא. לא.   ת:

 27  ג% לא באמצעות העור* די� הבולגרי.   ש:

 28  לא, לא, לא מה פתאו(?  ת:

 29אוקי. תגיד לי בבקשה, אתה לקחת את אבי גוטסמ� כשהוא בא לבקר בבורגס לסוחר סמי%   ש:

 30  ברחוב? 

 31  לא.  ת:

 32  לא היה ולא נברא?  ש:
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 1  לא.   ת:

  2 

 3  :בית המשפט

 4  פרש את זה. אי אפשר להבי� צקצוק.כ�, צרי� ל

  5 

 6  המש* חקירה נגדית

 7הא% אתה רכשת יחד ע% אביתר דרעי או ע% אבי גוטסמ� או ע% שניה% ביחד וע% אחרי%   ש:

 8  ס% מסוחר סמי%? בבולגריה?

 9  לא.  ת:

 10  מעול% לא?   ש:

 11  מעול( לא.   ת:

 12  אתה היית אית% או ע% מישהו מה% במחיצתו של סוחר סמי% בבולגריה?  ש:

 13  לא.  ת:

 14זאת אומרת שה% מספרי% שאתה לקחת אות% כשה% באו לבקר ש% לסוחר סמי% וקנית%   ש:

 15  ממנו סמי% הטענה איננה נכונה? 

 16  איננה נכונה.   ת:

 17  הא% רכשת ולאחר מכ� השתמשת בס% מסוג קריסטל מת'?   ש:

 18  לא.   ת:

 19  אני לא השלמתי את השאלה ואתה יודע כבר את התשובה מראש.   ש:

 20  זה היה נשמע כאילו סיימת.   ת:

 21או בס% אחר מסוחר סמי% בבולגריה והשתמשת בו אחר כ* יחד ע% אביתר או ע% אבי או   ש:

 22  ע% שניה% יחד ואחרי%? בחדר בבית מלו�?

 23  לא.   ת:

 24  זאת אומרת מה שה% אומרי% ומתארי% בהקשר הזה זה לא נכו�?   ש:

 25  איננו נכו�.  ת:

 26  ס%? איננו נכו�. אוקי. אתה עישנת פע%  ש:

 27  לא.   ת:

 28  השתמשת בס%?  ש:

 29  לא.   ת:

 30  הסנפת ס%?  ש:

 31  לא. אני לא יכול. אני רוצה להסביר רגע לאדוני,   ת:

  32 
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 1  :בית המשפט

 2  וב שאתה לא יכול מבחינה בריאותית.בתצהיר של� זה כת

  3 

 4  המש* חקירה נגדית

 5  ור, אני לא יכול ג( א( אני רוצה.פרקטית ג(, אני לא יכול הא/ שלי סג  :ת

 6  יכול? לעש� אתה  :ש

 7  אני אשמח להדליק סיגריה לנסות ונראה בדיוק מה יקרה.  :ת

  8 

 9  :בית המשפט

 10  אי� צור�.

  11 

 12  :התובע

 13  אני לא יכול לעש�, אני אתמוטט בו ברגע, את( רוצי( אני מוכ� להראות.

  14 

 15  :בית המשפט

 16  אי� צור�. 

  17 

 18  המש* חקירה נגדית

 19  עישנת פע%?  :ש

 20שהיה התלהבות קטנה ופע( אחת היתה לא. אני חושב שזה היה איפשהו בכיתה ה' או ו'   :ת

 21מכונת סיגריות ליד הבית ספר, וקנו סיגריות ניסיתי טיפה ובאותו רגע הגעתי לבית חולי(, 

 22  נחנו מדברי(. סמי( ג( לא עישנתי.ות איאז לא. וזה סיגר

 23  אני שאלתי א% עישנת.   ש:

 24  ני, פעמי( בחיי, כ�? שלא ישתמע כאילו א מספרלא, כי אני עישנתי נרגילה   ת:

 25  והנרגילה לא פוגעת ל* בבריאות העישו� של הנרגילה?   ש:

 26הנרגילה ג( פוגעת, הנרגילה ג( מסוכנת, כש( שרכיבה על סוסי( וחציר בחווה ג( מסוכ�   ת:

 27  ועדיי� ניסיתי. 

 28  לא, אבל אתה אומר שאתה סובל מבעיות במערכת הנשימה.   ש:

 29את המחיר בחיי( שלי. אגב, ג( לעשות לכ� זה היה מספר פעמי( בודדות וג( שילמתי על זה   ת:

 30מנגל כמעט בלתי אפשרי ולפעמי( בשביל החוויה ע( המשפחה אני ממנגל ואחרי זה אני סובל 

 31  כל הלילה ע( אינהלציות. 



  
 

  
  יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

  חז� נ' סגל 18448�10�15 ת"א
  

  2016יולי  17  

  

 117

 1בתצהיר של* התייחסת לנושא הזה של קריסטל מת' ואתה כתבת שזה נוזל שקו" ולא כחול   ש:

 2  ל הס% קריסטל מת'?כפי שנטע� בכתבה. אי* אתה יודע מה הצבע ש

 3כשפורסמה הכתבה ע( אות( פנטזיות אז נאמר שמה ש( שיש קריסטל מת' כחול, יש סדרת   ת:

 4וזה די הצחיק אותי,  2, אני ראיתי כמה פרקי( ממנה עונה "שובר שורות"טלוויזיה שנקראת 

 5 אתיוג( ש( אתה יודע כשאתה רואה על הסדרה אתה מבי� שזה פרי יציר דמיונו של הכתב. קר

 6  קצת לגוגל, נכנסתי ויקיפדיה,

 7  ויקיפדיה? י את נושא הצבע של קריסטל מת' מהלמדת  ש:

 8האמת שלא מזמ� ג( ביקשתי להשתת/ בסיור במחלק הסמי( של המשטרה כי אני, כחלק   ת:

 9  מהוועדה לנגע הסמי(. 

 10  זה היה לפני התצהיר או אחרי התצהיר?   ש:

 11  לא, הסיור היה בסו/ לא הזדמ� לי ללכת.   ת:

 12  לא, אבל אני שואל על התצהיר של*, אי* אתה ידעת שהצבע של הס% הזה הוא שקו"?   ש:

 13  כמו שאני אמרתי מהטלוויזיה וויקיפדיה. כ�.   ת:

 14כפי שאתה כתבת בתצהיר של*, אוקי. אי* אתה יודע שזה תחלי" מסוכ� וקלוקל של קוקאי�   ש:

 15  ויקיפדיה? ג% מה

 16  גוגל.   ת:

 17  טוב.   ש:

 18  אתה מופתע כאילו,   ת:

 19  לא כי במקרה אי פע% יצא ל* לראות או להיתקל בזה. במציאות.   ש:

 20  צר לי לאכזב אות�, אבל לא.   ת:

 21אתה לא מאכזב אותי בכלל. זאת אומרת, א% אני מסכ% שהטענות האלה של העדי% שהגישו   ש:

 22תצהירי% לבית המשפט ומסרו את החומר לעיתונאי עמית סגל לפני פרסו% הכתבה שלפיה 

 23בהיבט של  "רד רוז"אתה היית מעורב בקשר עסקי בי� הקזינו לבי� מועדו� ה אתה אור� חז�

 24הבאת נערות ליווי ללקוחות של הקזינו בתשלו% וג% נשאת בתשלו%, שו% דבר ממה שאני 

 25  אמרתי עכשיו איננו נכו�. לא כולו ולא מקצתו, זאת הטענה של*?

 26  חד משמעית.   ת:

 27  אומרי% את זה הוא משקר? כל מי שאומר את זה ולא משנה כמה אנשי%  ש:

 28  כ�.  ת:

 29  רק אתה אומר את האמת.   ש:

 30אנשי( שאחד מה( שילמו לו, שניי( שנמצאי(  4כמו שאמרתי קוד(, מסתכלי( פה על   ת:

 31בסכסו� ואמרו שה( יחסלו אותי ויהרסו לי את החיי( לעומת מאות אנשי(, אדוני השופט, 

 32  אני אגיד ל� יותר מזה, 



  
 

  
  יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

  חז� נ' סגל 18448�10�15 ת"א
  

  2016יולי  17  

  

 118

 1  ב, אבל בסדר. אג �4אני ספרתי יותר מ  ש:

 2  אני בחיי( שלי, ברשות�,   ת:

 3  אתה עונה לי על השאלה?   ש:

 4  אני עונה ל� על השאלה, אתה אולי תאהב לשמוע את מה שיש לי להגיד.   ת:

 5  אני לא בטוח.   ש:

 6  אני בחיי( שלי,   ת:

 7  א% אתה לא עונה לי על השאלה אני אקטע אות*.  ש:

 8בסדר גמור. אני בחיי( שלי הייתי במסעדות, היה לי ברי( בתל אביב, חיי לילה, בילויי(,   ת:

 9מלו�, קזינו, שנתיי( בבולגריה ובכל העול( הזה שאני חי אותו שחיפשו ונברו בכל העבר שלי 

 10בכל פינה כל אחד מערוצי התקשורת, לא� ה( לא הגיעו? אמרנו עד לכיתה ג' ולהביא מכתב 

 11ה שישבה לידי וזה מה שה( צריכי( להביא שני אנשי( שה( בסכסו� איתי, מכיתה ה' מילד

 12  שעושי( סמי( כל החיי( שלה( ה( טועני( שאי פע(. 

 13  אני ספרתי קצת הרבה יותר משניי%.   ש:

 14  אני ספרתי כמה כס/ שילמו לאיבו.   ת:

 15  אבל אולי אני לא ספרת את הכל.  ש:

  16 

 17  :ד מנור"עו

 18  רוצה תמיד שהעד ישלי( את התשובה.רק רגע סליחה, אני לא התנגדתי כי אני 

  19 

 20  :בית המשפט

 21  אז למה אדוני עכשיו רוצה להתנגד?

  22 

 23  :ד מנור"עו

 24אנשי( שאומרי( הוא מטעה,  5או  4אני אגיד לאדוני, אני רוצה שהפרוטוקול ישק/ שהביטוי שיש 

 25מדברת על נערות, והאחת שמדברת על נערות משו( שיש שתי קבוצות אחת שמדברת על סמי( ולא 

 26  ולא מדברת על סמי(. כ� שבכל קבוצה יש,

  27 

 28  :בית המשפט

 29  כ�, אבל אדוני, זה לא סיכומי( עכשיו. בסדר, זה לא השלב,

  30 

 31  :ד מנור"עו

 32  שובה של העד, כבודו צודק, סליחה.לא, אני לא הפרעתי לת
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  1 

 2  :בית המשפט

 3  .100%בסדר גמור. 

  4 

 5  המש* חקירה נגדית

 6הא% העובדה שיש שני אנשי% שמתארי% סיטואציה בצורה מאוד מאוד ברורה ומפורטת   :ש

 7שבה אתה לקחת אות% לדילר ברחוב, דילר של סמי% רכשת% סמי%, השתמשת% בסמי% 

 8אפילו ברחוב, לאחר מכ� ג% בחדר המלו� הסנפת קריסטל מת', הא% הטענה הזאת היא 

 9  שקרית?

 10  הטענה הזאת,  :ת

 11  שאומרי% את זה משקרי%?הא% שני האנשי%   ש:

 12חד משמעית הטענה הזאת שקרית, לא ברחוב ולא במלו�, אפילו מגוח� להגיד שזה נעשה   ת:

 13  ברחוב, אבל בסדר, לא ברחוב ולא במלו�. 

 14  למה זה מגוח* להגיד שזה נעשה ברחוב?  ש:

 15 למה זה מגוח� להגיד? כי ממה שידוע לי סמי( זה לא דבר חוקי ולא נראה לי, כמו שאתה  ת:

 16  מתאר סוחר סמי( ולא אנשי( שעושי( סמי( היו עושי( דבר כזה ברחוב, זה נראה לי קצת, 

 17  לי אי� ידיעה בעניי� הזה אבל אולי ל*.   ש:

 18לא, אני למד ממ� רבות. אני מתנצל ע( זה, אני אומר עוד פע( הנה הצטמצמנו לשניי(, רק   ת:

 19בות שלקחתי חלק, בכל שניי( שאומרי( שאי פע( בכל החיי( הארוכי( שלי וכל המסי

 20שראו אותי  עליהלילות בבר, בכל הימי( במסעדה וכל הימי( בבולגריה רק שניי( שאומרי( 

 21  בפע( אחת חד פעמית נדמה לה( שאולי ה( ראו אותי משתמש בזה. 

 22  לא, לא נדמה לה%. ה% אומרי%,   ש:

 23  למיטב זיכרונ(.   ת:

 24  לא, לא למיטב זיכרונ%.  ש:

 25  זה כתוב בתצהיר שלה(.   ת:

 26ה% אומרי% את זה בצורה מדויקת וברורה ובגלל זה אתה הגשת את התביעה בי� היתר, אז   ש:

 27  על זה אנחנו מדברי% ולא על כל הדברי% האחרי% שאתה הזכרת. 

 28  מצוי�. אז כ�, שניה( משקרי(.  ת:

 29שניה% משקרי%. טוב. את זה אנחנו נראה. עכשיו תראה בבקשה, אתה העלית בתביעה ג%   ש:

 30הפנייה שנעשתה אלי* לקבלת תגובה. באיזה שעה הועברה אלי* הבקשה  טענות לגבי

 31  לקבלת תגובה?
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 1. חשוב לציי� שלפני שקיבלתי אפילו את הבקשה לתגובה כבר אני קיבלתי 17:19בשעה   ת:

 2כתבה וא( אני יודע ומכי�, על מה  עליטלפוני( מעיתונאי( אחרי( על כ� שהולכת להתפרס( 

 3בחמש ועשרי(  17:19מית שאני אעביר ג( לה( את התגובה. מדובר אולי א( יש תגובה רש

 4  בשאלה תלושה מהמציאות, אליפנו 

 5  מר חז�, תכ" אני את� ל* להשיב על זה, אנחנו לא ש% עוד.   ש:

 6  דקות לפני שפורס( הפרומו כשהתחילו לדבר על זה.  40אז כ�,   ת:

 7  דקות אחר כ*.  40לא פורס% שו% פרומו   ש:

 8  דיו וג( אצלכ( בתכנית, דיברו על זה ג( בר  ת:

 9תכ" אנחנו נגיע לזה. אתה מאשר שאחד מעוזרי* אמר לנתבע שיעביר אלי* את הבקשה   ש:

 SMS?  10הזאת באמצעות 

 11  הוא שלח לי הודעה,  SMSלא. אני דיברתי אתו בהתכתבות   ת:

 12זאת אומרת לפני הפנייה הזאת לא היתה פנייה אלי* לדעת אי* אתה רוצה לקבל את   ש:

 13  הפנייה, 

 14  לא, ממש לא.   :ת

 15  באיזה אופ� באיזה פורמט?  ש:

 16לא שזכור לי, לא שאני מכיר, אני זוכר כשהוא כתב לי הודעה א( אני פנוי אני שאלתי מה   ת:

 17בעבר, אני הייתי עצור  אליעכשיו, כי כבר התרגלתי שכל הזמ� ממציא סיפורי( שהוא פנה 

 18  בחו"ל, אני הייתי מבוקש באינטרפול. 

 19  מר חז�, אני לא שאלתי על זה.   ש:

 20  בהודעה ואני עניתי לו בהודעה קצרה. כ�.  אליאוקי. אז הוא פנה   ת:

  21 

 22  :עו"ד נקדימו�

 23אדוני, המסמ� הזה בנספחי( מצול( קטוע, אני מבקש להגיש אותו בשלמותו, זה אותו מסמ� רק 

 24  של(. בלי תחלואי( של מכונת צילו(.

  25 

 26  :בית המשפט

 27  איזה נספח?

  28 

 29  נגדית המש* חקירה

 30זה הפנייה לתגובה והתגובה עצמה. תעיי� בזה בבקשה ותאשר לי בבקשה שזו באמת   ש:

 31הבקשה לתגובה שאתה קיבלת והתגובה שאתה העברת. זה נספח ו' לנספחי% שלנו. אבל 

 32  ש% זה כאמור קטוע. כ�?
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 1  אני חושב.  WhatsApp�אתה מראה לי תמונה מ  :ת

 2  לדעתי. נכו�? SMS  ש:

 3  חושב. אבל זה לא,י אני שואל. אנ  ת:

 WhatsApp.  4או  SMSאו   ש:

 5זה היינו ה�, זה לא משנה. אוקי. אני לא מכיר את זה כי זה צול( מהפלאפו� שלו אני מניח.   ת:

 6  אני מכיר מה שהיה בפלאפו� שלי וזה מצור/. 

 7  יש פה משהו שלא תוא%?  ש:

 8  אני לא יודע, הזמני( אולי, לא, נראה לי שבסדר.   ת:

 9  אתה מאשר,   ש:

 10  חסר פה התגובות שלי.   ת:

 11  למה? מופיע.   ש:

 12  לא, חסר ששאלתי אותו מה עכשיו, מה קרה. נמחק פה קטע. חסר פה קטע.   ת:

 13  אני לא יודע, אני מדבר את* כרגע על הפנייה לתגובה ועל התגובה.   ש:

 14שאני  SMSאני יכול לראות בבקשה את ההודעה שלי, אתה יכול להביא לי את צילו(   ת:

 15  צירפתי? 

 16  את זה תבקש מעור* הדי� של*.  ש:

 17 �כי חסר פה משהו. לדעתי זה בתצהיר שלי אבל אוקי. בגדול זה הזה, הוא שלח לי את ה   ת:

SMS  .18  הקצר הזה ע( שלוש שאלות 

 19  לי בבקשה,טוב. עכשיו תאשר   ש:

  20 

 21  :ד מנור"עו

 22  ברשות אדוני אני אראה לעד.

  23 

 24  :בית המשפט

 25  כ�, זה שונה ממה שהוגש לי?

  26 

 27  :התובע

 28זה שונה ממה שאנחנו, אתה רואה? הוא שולח לי הודעה ואז אני חוזר אליו אחרי כמה דקות ואני 

 29כל מיני שאלות.  אלישואל אותו מה עכשיו? מה שלא מופיע פה, למה? כי אני כבר רגיל שהוא מפנה 

 SMS 30�ו עומדי( לפרס( ובזה זה מסתכ(, הואז הוא שולח לי שולח ל� בקשה לתגובה לכתבה שאנחנ
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 1תו ממקו( זה אני לא יודע מהו, זה לא מה שאני מכיר, אולי ה( עשו אותו בפוטושופ אולי הוציאו אוה

 2  אחר. אבל זה לא ההודעה.

  3 

 4  המש* חקירה נגדית

 5  מר חז�,  ש:

 6  אולי מחקת( דברי(, אני לא יודע.  ת:

 7לא מחקנו שו% דבר, תסתכל בבקשה על ההודעה ותאשר לי בבקשה שזאת הפנייה לתגובה   ש:

 8  וזאת התגובה של*, אני לא מדבר על שיחות שהיו לפני. 

 9  לא, אני מדבר על אותה,   ת:

 10  מה חסר בהודעה הזאת?  ש:

 11חסר פה, אדוני השופט, את החלק שלי שבו אני מתייחס לכ� שאני מנסה להבי� ממנו מה   ת:

 12עכשיו, שמשו( מה היא נמחקה. היא נמצאת בי� הזמי� לבי� מבקש תגובת�. שוב, זה לא 

 13י לא שלי מצול( פה ומצור/ פה. זה אחרת, זה צ'ט אחר. אנ SMS�ההודעה שהתקבלה, ה

 14  שאני לא לקחתי בו חלק, ואני מערי�.  WhatsApp�יודע מה זה. זה לדעתי צ'ט ב

 15  אני רואה פה אור� חז�.   ש:

 16  רגיל הוא שלח לי זמי� עכשיו?  SMS�ל זה הצ'ט שהסתמסנו בכ�, אב  ת:

 17  רק רגע. אני מבקש.   ש:

 18  פשר לראות שזה שתי הודעות שונות.א  ת:

  19 

 20  :ד מנור"עו

 21  וא מתכוו� לנספח ו' לכתב התביעה.ה 'זה'כבודו, כשהעד אומר 

  22 

 23  :בית המשפט

 24  בסדר גמור.

  25 

 26  :ד נקדימו�"עו

 27  ני מבקש את תגובת� לטענות הבאות.א

  28 

 29  :התובע

 30  זה שונה, אפשר לראות שזה שונה. כל החלק הזה נמחק.

  31 

  32 
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 1  :ד מנור"עו

 2  הוא טוע� שהיה חלק בהתחלה.

  3 

 4  :בית המשפט

 5  י רואה שהדברי( המהותיי( נמצאי(.אבל אנ

  6 

 7  :התובע

 8  ליבה, אני אמרתי נכו�, אי� בעיה.כ�, אי� בעיה, ה

  9 

 10  המש* חקירה נגדית

 11  התגובה. לא על דבר שקד% לזה או שהיה אחר כ*.אני שואל על הפנייה לתגובה ועל   :ש

 12  .17:30כ�, אז השאלה פה הגיעה בשעה   :ת

 13  אתה אמרת, נכו�?  17:19אוקי. תאשר לי בבקשה,   ש:

 14  . עוד יותר טוב, חצי שעה לפני. 17:29אצל� זה מופיע   ת:

 15  .17:19אתה אמרת שזה   ש:

 16  .17:19אצלי זה מופיע בפלאפו� שלי מופיע   ת:

 17  אוקי.   ש:

 18  .17:29במה שהצגת לי עכשיו זה   :ת

 19  תאשר לי בבקשה שבפנייה הזאת עמית סגל מבקש את תגובת* לשלוש טענות.   ש:

 20  מאשר.   ת:

 21הטענה הראשונה זה שבניגוד לדברי* בתקשורת אתה לא היית פרויקטור של מלו� ולא   ש:

 22  מורי%. ניהלת מלו� שבו קזינו, אלא ניהלת ואתה היית חלק מבעלי קזינו גולד שעסק בהי

 23  לא הייתי מעול( חלק מהקזינו.   ת:

 24  אדוני, אלה הטענות שביקשו את תגובת*.   ש:

 25  אה, מאשר.   ת:

 26שניי% שהשתמשת בבולגריה בסמי% קשי% מסוג קריסטל מת' כחול ע% ישראלי% נוספי%.   ש:

 27  נכו�? התבקשת, 

 28  אני לא מאשר שהשתמשתי, אבל זה מה שכתוב כא�, כ�.  ת:

 29התבקשת להגיב על כ*. שלוש, כחלק מתפקיד* נהגת להזמי� לאורחי% נערות ליווי   ש:

 30בהנהלת המאדא% סוניה כאשר אתה שילמת על הנערות עובד של  "רד רוז"מהמועדו� 

 31  הקזינו הביא את הזונות מהמועדו� לבקשת* והעביר את התשלו% ממ* לסוניה. 

 32  אוקי.   ת:
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 1  תאשר לי בבקשה ג% את זה.   ש:

 2  קשה שהוא שלח לי, כ�. זה הב  ת:

 3  כ�, ומיד למטה הוא כותב כמוב� שאתה מוזמ� להגיב באולפ�.   ש:

 4שאני קיבלתי לא היה כתוב שאני מוזמ� להגיב באולפ�, אני צירפתי את הודעת  SMSבהודעת   ת:

 5  שלי, צילמתי מהפלאפו� שלי. SMS�ה

 6  לא הציעו ל* להגיב באולפ�?   ש:

 7  שאני קיבלתי,  SMSבהודעת   ת:

 8  הציעו או לא הציעו?  ש:

 9  לא שזכור לי שהציעו לי.   ת:

 10  מוזר.  ש:

 11  שלי מצור/.  SMS�מוזר או לא מוזר, ה  ת:

 12  כמה זמ� לאחר שאתה קיבלת,  ש:

 13  זה מוזר הדבר הזה שפה זה שונה. טוב, זה לא משנה. אוקי.   ת:

 14היות והעלית השגה אז אני מראה ל* מתו* כתב התביעה של* את המילי% כמוב� שאתה   ש:

 15  זמ� להגיב באולפ�. מו

 16  לא, זה בכתב ההגנה שלכ(. אל תתבלבל.   ת:

 17  אתה צודק. סליחה. צודק. לא הציעו ל* להגיב באולפ�.   ש:

 18  לא זכור לי שהוצע לי.   ת:

 19  כמה זמ� לאחר שקיבלת את הבקשה לתגובה שלחת את התגובה?   ש:

 20  מספר דקות.   ת:

 21  כמה דקות?  ש:

 22  אני לא זוכר בדיוק. משו( מה זה ג(,   ת:

 23  מספר דקות.   ש:

 24  מספר דקות, לא הרבה אחרי.   ת:

 25צר לי לאכזב אות* אול% הפנטזיות המיניות האישיות  �התגובה של* היתה כדלקמ�   ש:

 26והחולניות של* ושל מכרי* המזיני% אות* אינ% עולות בקנה אחד ע% המציאות והאמת. 

 27  נכו�? זאת היתה התגובה של*?

 28  כ�. יש פה ג( שהעברתי לו ע( פיסוק שזה יהיה ברור התגובה שלי.   ת:

 29  כ�. אנחנו מיד נגיע לפיסוק.  ש:

 30  אוקי. בסדר גמור.   ת:

 31  הוא חשוב. נכו�? זאת היתה התגובה.   ש:
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 1  נכו�.   ת:

 2ואחר כ* שלחת לו אחרי מספר דקות עוד פע% כדי לדייק יותר באשר לשקרי% החמורי%   ש:

 3  עביר ל* תגובתי ע% פיסוק. שבגינ% אתבע אתכ% מ

 4  נכו�.   ת:

 5  למה מצאת לנכו� להעביר את התגובה פע% נוספת ע% פיסוק?   ש:

 6  כדי שזה יהיה לו נוח לקרוא אותה.   ת:

 7  קוד% לא היה לו נוח?  ש:

 8ה( לא מקריאי( הרי את התגובה, ה( שמי( שקופית  2לא, לשדר אותה בטלוויזיה בערו6   ת:

 9�קופי"יהיה לו נוח, כי מה שה( עושי( בדר� כלל ה( עושי( על המס�, אז שהצופה שקורא ש

 10וזה מניסיו� שיש לי שלפעמי( אתה יודע דברי( יכולי( זה, אז שלחתי מדויק ומפוסק  "פייסט

 11כדי שלא יהיה ישתמע לשני פני(, כי אנחנו רואי( פה ג( שלוקחי( משפטי( שלי מכל מיני 

 12  שזה יהיה ברור.  כתבות ומנסי( לייצר לה( זה, אז פה אני רציתי

 13  אוקי. אז עכשיו,   ש:

 14  נוסח התגובה היה ככה, אדוני, בגלל אות� שאלות שצצו לפני.   ת:

 15אתה עונה לי על שאלות שעוד לא שאלתי, נכו�? אבל אני רואה שאתה חושב כבר מה אני   ש:

 16הול* לשאול וחושב על התשובה. אז תגיד לי בבקשה, למה בתגובה של* אי� שו% התייחסות 

 17ינית לא" אחת מהטענות אלא רק מ� דבר כללי כזה על פנטזיות מיניות אישיות חולניות. עני

 18למה לא השבת עניינית לגבי הקזינו, לגבי הסמי% ולגבי נערות הליווי? אתה חבר כנסת 

 19  בישראל אמור לתת תגובה רצינית ועניינית למה ששואלי% אות*. למה לא עשית את זה?

 20  שאלה טובה.   ת:

 21  תודה.   ש:

 22השופט, מהרגע שנבחרתי לכנסת עמית סגל באי� ספור הזדמנויות ניסה להתריס  כבודאדוני,   :ת

 23אותי, ניסה לשאול אותי כל מיני שאלות שלקוחות מאיזה סרט בדיוני לא יותר. הא( אתה 

 24חודשי(? הא( אתה היית מנוע יציאה מש(, היית מנוע כניסה  שמונההיית עצור בבולגריה 

 25ש על ידי האינטרפול, דברי( שלקוחי( מסרטי( של ג'ימס בונד. לאר6, הא( אתה מבוק

 26י( ושיחות טלפו� ואחרי כל שיחה SMSואחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה שבה אני מקבל 

 27כזאת אני אומר לו ג( א( אתה תפרס( אני אתבע אות�, זה הכל שקרי(. מגיעה השאלה 

 28  הרגיש לי, אותו דבר בדיוק.  הזאת יש את הסיפור שכולנו עליו גדלנו זאב, זאב, ככה זה

 29  זאת אומרת לא התייחסת ברצינות לפנייה הזאת.   ש:

 30  לא, אני התייחסתי בשיא הרצינות. כש( שהתייחסתי לקודמות.  ת:

 31  אז למה לא הגבת ברצינות?   ש:
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 1מכיוו� שכתוב פה ג( כדי לדייק באשר לשקרי( החמורי(, אני כותב את זה בצורה ברורה   ת:

 2ולכ� אני אומר עוד פע(, א/ אחד מהדברי(, וזה כתוב פה, יש פה התייחסות ישירה, ה( אינ( 

 3עולי( בקנה אחד ע( המציאות והאמת. אז להגיד שהמשפט הזה הוא לא התייחסות לטענות 

 4  אז, קטונתי. 

 5  נית לעמית סגל בבקשה לדחות את שידור הכתבה? אתה פ  ש:

 6  א( אני פניתי בבקשה?   ת:

 7  כ�, אחרי שאתה ראית את הבקשה הזאת לתגובה.   ש:

 8כמו שאני אמרתי התשובה היא אותה תשובה, אני לא ביקשתי ממנו לדחות את הכתבה   ת:

 9ה לו בצורה בשאלות הזויות כל פע( אני עונ אלימסיבה אחת, במש� מספר חודשי( הוא פונה 

 10הזאת שא( הוא יפרס( וא( זה אז אני אתבע אותו, והוא לא מפרס(. זאב, זאב, אני לא 

 11הקט� הזה שמגיע  SMS�יכולתי לתאר לעצמי מה הול� להיות. שו( דבר לא מעיד ג( לא ב

 12היא משודרת בכל מקו(.  20:00כשבשש בערב מדברי( עליה בפרומו ובשעה  17:20בשעה 

 13 4,000או  3,000�יד על הסערה שהולכת לבוא. למה שהול� להיות לשו( דבר לא יכול להע

 14  הקט� הזה.  SMS�כתבות שבאות אחרי ה

 15מר חז�, אתה ביקשת ממר סגל לשוחח אתו בטלפו� בהמש* לפנייה לתגובה, אתה רצית   ש:

 16  לדבר אתו?

 17  אני לא ביקשתי לדבר איתו.  ת:

 18  פנית אליו על מנת להיפגש אתו?   ש:

 19  ניתי אליו כדי להיפגש אתו. אני זוכר אבל אני לא זוכר שפ  ת:

 20  בעניי� הזה?  2פנית למישהו מהממוני% עליו בחדשות ערו.   ש:

 21  אבל אני זוכר אבל שאני אמרתי שמדובר בשקרי( וא( ה( יפורסמו אז אני אתבע.   ת:

 22אתה פנית למישהו שנמצא מעל מר סגל בהיררכיה בחברת החדשות וביקשת להימנע   ש:

 23  מפרסו% הכתבה? 

 24  לא.   ת:

 25  ביקשת להיפגש ע% מישהו מהעורכי% או מהמנהלי% בחברת החדשות כדי להימנע מכ*?  ש:

 26  לא.   ת:

 27  למה לא? אתה אד% שפועל ע% ייעו. תקשורת, נכו�? יש ל* יועצי תקשורת.   ש:

 28  לא.   ת:

 29  אי� ל* יוע. תקשורת? אי� ל* דובר?  ש:

 30  לא, אי� לי.  ת:

 31  אי� ל* דובר?   ש:

 32  אי�.   ת:
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 1  אתה לא יודע אי* מתנהלי% מול כלי התקשורת?   ש:

 2אני מזכיר נבחרתי לכנסת שלושה חודשי( לפני, אני מזכיר, אני מזכיר, אני יכול בבקשה   ת:

 3  לענות? 

 4  אני מבקש מהחברי% שהזמנת לכא� שלא יעירו הערות באמצע.   ש:

 5צעיר, אני נכנסתי אני מתנצל, אני מבקש שלא תפריעו. אני מזכיר עוד פע(, אני חבר כנסת   ת:

 6בסערה הווה אומר הגעתי מחו"ל מספר חודשי( באר6, פעילות, צוק אית�, פעילות באריאל 

 7בפורו( צעירי אריאל שהקמתי ונבחרתי לכנסת. מכיר את הכנסת מעט, אחרי הכל ג( אני ב� 

 8של חבר כנסת לשעבר, שחווה מה זה תקשורת דורסנית והורסת שלא רואה ממטר. שראה 

 9וקחי( ב� אד( ועושי( עליו כל מה שאפשר כדי לחסל אותו, ואני אומר ל� מה זה כשל

 10שבהמש� לדבר הזה בצורה ברורה אפשר לראות ג( את ההתנהלות שלי מול שאר כלי 

 11התקשורת ומה שפורס( ואי� שהתמודדתי ומול ההתמודדות מול עמית, שסיפור הזאב, זאב, 

 12( איזה י רואה שזה שקרי(, שה( לוקחישכל פע( הוא בא ע( איזשהו סיפור שלא קיי(, שאנ

 13שקר, ולכ� זאת  80%ור, אני אמרתי, ומלבישי( עליו סיפ 20%שהיא תמונה קטנה, איזה 

 14היתה התגובה שלי כמו בפעמי( קודמות אני כתבתי לו שא( הוא יפרס( אני אתבע אותו 

 15  הנחתי שזה מה שיהיה, ושו( דבר לא יכל להעיד על הכתבה שתתפרס(. 

 16צירפת לבית המשפט בראיות של* שו% ראיה למה שאתה אומר עכשיו לגבי פניות למה לא   ש:

 17  קודמות של עמית סגל אלי*? למה לא הגשת את הפניות, את הבקשות ואת התשובות?

 18  אני מצהיר עליה( כא� ואני מספר אות( כא�.   ת:

 19מה לא מצהיר עליה% כא� זה יפה, אבל אני הראיתי דבר קונקרטי, אני הראיתי מסמ*, ל  ש:

 20  הראית מסמ*, למה לא הראית פנייה? 

 21  אני אומר עוד פע(,   ת:

 22  א% זה כל כ* מהותי.   ש:

 23לא, זה מאוד פשוט. זה באמת מאוד פשוט, יש עור� די� שמלווה א( צרי� להוסי/ עוד משהו   ת:

 24  אנחנו נוסי/, מאוד פשוט. 

 25  עכשיו כבר מאוחר.   ש:

 26  באמת שלח לי שאלות הזויות.  כ�, אבל עמית יוכל לענות בשאלה שלו א( הוא  ת:

 27דקות  40עכשיו תגיד לי בבקשה, העניי� הזה של הפרומואי% שאתה טוע� שכביכול שודרו   ש:

 28  אחרי הפנייה הזו, איפה שודר הפרומו?

 29  היה,   ת:

 30  על ידי מי שודר הפרומו?  ש:
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 1רו6 היה, התפרס(, א( זיכרוני אינו מטעה אותי, נאמר ג( אצלכ( בערו6, בעיקר אצלכ( בע  ת:

 2יושב שבשמונה בערב עומדת להתפרס( כתבת תחקיר גדולה על חבר הכנסת אור� חז�, סג� 

 3  הכנסת, אצלכ( בערו6. אני חושב שאפילו ג( בתכנית חיסכו�.  ראש

 4  בשעה שש?   ש:

 5  אני לא זוכר את השעה המדויקת, אבל כ�.   ת:

 6  ה כתבת בתצהיר אמירה מאוד ברורה,את  ש:

 7  אז אני אומר עוד פע(, שש או שש וכמה דקות.   ת:

 8אדוני, אתה כתבת, אתה נחקר פה בי� היתר על תצהיר שהגשת, תצהיר עדות ראשית לבית   ש:

 9  דקות בלבד לפני הפרומואי%. 40המשפט שבו אתה כתבת שהבקשה הזאת נשלחה אלי* 

 10  נכו�.   ת:

 11רומו. אז התשובה א% זיכרוני אתה לא הצגת שו% פרומו שו% ראיה לפרומו ושו% בדל של פ  ש:

 12אינו מטעה אותי אינה מתאימה כא�, אתה הצהרת דבר מדויק במפורש בתצהיר של*, היה 

 13  פרומו בשש או לא היה פרומו בשש? ועל ידי מי הוא שודר? 

 14מעבר לכל שיחות הטלפו� שקיבלתי וג( לכתבי( שכבר  2אני זוכר שאצלכ( בערו6, בערו6   ת:

 15ת עוד לפני שזה פורס(, כול( רצו לראיי� אותי כי ידעו מה הול�, ביקשו לתא( אתי ראיונו

 16רק אני לא ידעתי מה הול� לקרות. זה התחיל בשש בערב, ג( אצלכ( בערו6 וזה מה שאני 

 17  זוכר. 

 18  למה לא צירפת את השידור הזה שאתה טוע� שהיה?   ש:

 19  אני אומר עוד פע(, א( אפשר לצר/, או א( אפשר זה, אנחנו נצר/.   ת:

 20  א% אני אומר ל* שלא היה שידור כזה מה תגובת*?  ש:

 21  אני זוכר עדיי� שהיה. היה פרומו.   ת:

 22  אתה אמרת שהשידור הזה היה בתכנית חיסכו�.   ש:

 23  אני חושב.   ת:

 24בערב. אתה רוצה  19:30תכנית חיסכו� היא תכנית שמתחילה הרבה יותר מאוחרת. בשעה   ש:

 25  לשנות את התשובה או את ההצהרה של*?

 26  .2מבח� על לו"ז התכניות של ערו6 לא. אני לא עומד ב  ת:

 27  אתה עומד למבח� על מה שהצהרת בתצהיר של*.   ש:

 28�במהל� ה SMS�טר( ה SMSבהודעת  אליהוא פנה  17:20אני יודע דבר אחד מאוד פשוט,   ת:

SMS  29ועד שש בערב עד שהתחילו לדבר על זה בכלי התקשורת אני קיבלתי שיחות בלתי 

 30פוסקות. אחרי זה נאמר בטלוויזיה, להגיד את השעה המדויקת, אני אומר בסביבות שש 

 31בערב, נאמר בטלוויזיה שעתיד להתפרס( תחקיר. כול( כבר מכירי( אי� זה עובד שיש רחש 

 32ככה היה, וג( א( נל� לחומרה לא נסתכל על שש בחש לפני שעומד להתפוצ6 משהו גדול, 
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 1 3בערב ונגיד שבשמונה בערב שו( דבר בהתייחס לאי� שהיתה ההתנהלות מולי באות( 

 2  חודשי( מצד עמית סגל, שו( דבר לא יכל להראות את מה שהול� לקרות בשעה שמונה בערב. 

 3  שאי� ל* תשובה.  עדיי� אני לא קיבלתי תשובה טובה, אבל אני אמשי* הלאה כי כנראה  ש:

 4  אבל אני עניתי ל� אני זוכר שהיה.   ת:

 5  אני אומר ל* שאי� ואתה לא הראית אחרת.   ש:

 6  אז אני זוכר שהיה.   ת:

 7בוא נמשי* הלאה. תגיד לי בבקשה, מר חז�, בראיונות השוני% שהענקת לכלי התקשורת   ש:

 8" לגבי הטענות אחרי שידור התחקיר נשאלת בי� היתר על נכונות* לקיי% בדיקת פוליגר

 9  שעלו בתחקיר, זה נכו�? כ� או לא? 

 10  נכו�. כ�.   ת:

 11הא% זה נכו� שהתחייבת או הסכמת או הבעת נכונות לבצע בדיקת פוליגר" לגבי נכונות   ש:

 12  הטענות שעלו בתחקיר. 

 13  כ�. הבעתי נכונות.   ת:

 14  הא% ביצעת את בדיקת הפוליגר"?  ש:

 15  לא.   ת:

 16  מדוע לא ביצעת אותה?  ש:

 17, לא המלי6 אפילו, עלי� שלי שותפו למשרד היה חבר בוועדת הפוליגר/ המלי6 לי וקבע עור� די  ת:

 18  אמר לי עובדה אתה לא הול� לעשות בדיקת פוליגר/. וזה הסיבה למה אני לא עשיתי. 

 19  לעשות בדיקת פוליגר" אתה תסכי%? א% היו% אני אציע ל* אפשרות  ש:

  20 

 21  :ד מנור"עו

 22  אל תשיב לשאלה הזאת.

  23 

 24  :נקדימו�ד "עו

 25  למה לא?

  26 

 27  :ד מנור"עו

 28  מכוח מה אדוני? אני מתנגד לשאלה.

  29 

 30  :ד נקדימו�"עו

 31  אני מציע, אני מניח בפניו אפשרות.סליחה, 

  32 
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 1  :בית המשפט

 2  חבר� מתנגד. יגיד לי אדוני למה הוא מתנגד. ,קוד( כל

  3 

 4  :ד מנור"עו

 5משו( שאני לפי מיטב שיקוליי המקצועיי( מתנגד לכ� שמרשי יעבור בדיקת פוליגר/ ולכ� מה הוא 

 6חושב כיוו� שהוא שומע לעצותיי המקצועיות בניהול המשפט שלו, מה הוא אישית חושב או לא חושב 

 7  רוצה, בעניי� הזה זה לא רלוונטי.רוצה או לא 

  8 

 9  :בית המשפט

 10  כ�, זה מספיק.

  11 

 12  :ד נקדימו�"עו

 13  היות ומר חז� הצהיר קבל ע( ועדה שהוא יקיי( את הבדיקה אני חושב שזה רלוונטי לשאול,

  14 

 15  :בית המשפט

 16  הוא הצהיר ג( שהוא חזר בו מהצהרתו זו לאחר שקיבל יעו6 מבאי כוחו.

  17 

 18  :ד נקדימו�"עו

 19  אוקי. אתה יודע מה הסיבה?

  20 

 21  :ד מנור"עו

 22  יש בית משפט והוא יקבע את הממצאי(.אנחנו יש לנו בית משפט, אנחנו לא זקוקי( לפוליגר/, 

  23 

 24  :ד נקדימו�"עו

 25  להיבדק בפוליגר/.הוא הציע 

  26 

 27  :ד מנור"עו

 28  בסדר גמור, הוא לא ידע את זה.

  29 

 30  תהמש* חקירה נגדי

 31חו. מהעצה של עור* די� של* אתה יודע מה הסיבה לקושי להיבדק בפוליגר" על העניי�   ש:

 32  הזה?
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 1אמרתי כ�, כי אני יודע  דבר אחד שכשנשאלתי ישר אניאני לא מומחה לפוליגר/, אני יודע רק   :ת

 2  את האמת.

 3  אוקי.  ש:

 4  המלי6 אני עושה מה שהוא אומר לי.  העור� די�  ת:

 5יפה מאוד. תגיד לי בבקשה, זה נכו� שבאות% ראיונות אתה ג% הבטחת לתבוע את חברת   ש:

 6  בגי� הפרסו%?  2החדשות של ערו. 

 7  אני חושב שאני אמרתי שאני אתבע ג( את חברת החדשות, אני חושב. אני לא בטוח.   ת:

 8  תבעת את חברת החדשות?  ש:

 9  לא.  ת:

 10  למה? למה תבעת רק את מר עמית סגל?  ש:

 11תודה רבה על השאלה. אדוני השופט, אני אמרתי את זה מקוד( ואני אגיד שוב. מי שהיה   ת:

 12הלב והמנוע ושיצר את כל הסיפור השקרי הזה המנופח הזה זה עמית סגל. עכשיו, עמית סגל 

 13שהוא עשה את זה ואני אמרתי שאני אתבע את חברת החדשות בפע( ראשונה הוא עשה את 

 14. אבל אז הוא עלה להתראיי� בערו6 הכנסת וברדיו 2ל ערו6 זה באמת רק בחברת החדשות ש

 15  ובגלי צה"ל ובעיתונות.  103

 16  אז למה לא תבעת אות%?   ש:

 17אני חבר כנסת שג( רואה בעבודה שלי שליחות אמתית. א( אני הייתי מתעסק כל היו(   ת:

 18ש אד( בלתבוע את כול( כנראה שאני לא הייתי חבר כנסת. אני הייתי עסוק כל היו( בזה. י

 19אחד שיצר את המפלצת השקרית הזאת קוראי( לו עמית סגל שעד היו( הוא משתמש בכל 

 20מה שיש לו כדי לרסק את הש( שלי ולהמשי� לפגוע בי, למרות הכל. למרות הכל. עכשיו, א( 

 21הוא היה אפילו עיתונאי הוג� ולעתי( מעת לעת כפרש� פוליטי יש שיאמרו הכי גדול במדינה 

 22יר איזה משהו על העבודה הפוליטית שלי, או הוא היה מתייחס באיזה היו(, ג( היה מזכ

 23שהוא דר� כזו אני לא קיי( כאילו מבחינתו. אגב, ג( לפני שתבעתי אז אולי אני הייתי מבי�, 

 24אבל מכיוו� שהוא ברמה הפרסונאלית תוק/ ותק/ וממשי� לתקו/ וברגע שיתברר שכל 

 25(, זה מאוד פשוט. אני אמרתי ג( שאני שומר המסכת שלו שקרי( הכל ייפול כמו מגדל קלפי

 26  לעצמי את הזכות לתבוע את כל האחרי(. 

 27  נכו� שלמחרת שידור התחקיר אתה אמרת שעורכי הדי� של* כבר עובדי% על תביעה?   ש:

 28  אני באותו לילה כתבתי שאני ברגעי( אלה מוציא מכתב רגע לפני הגשת התביעה.  ת:

 29  ביעה? כמה זמ� עבר מאז ועד שהוגשה הת  ש:

 30  חודשי(.  4  ת:

 31  למה עברו כל כ* הרבה זמ� עד שהגשת תביעה?   ש:
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 1חודשי( להגיש מסיבה אחת היה צרי� להבי�  4שוב, השאלות של� באמת טובות. לקח   ת:

 2ולאמוד את הנזק. זה התחיל בזה שביו( למחרת כבר הושעיתי מניהול הישיבות, אבל את כל 

 3עה בעבודה בוועדות, את ההשפלות האישיות, המסכת שעברה עד אותו רגע להבי� את הפגי

 4את ההתרחקות של אנשי( ממני, את מה שעובר על משפחתי, את מה שעובר אצלי בבית, זה 

 5תקופת זמ� שהיה צרי� להבי� ולהכיר אותה. זה דבר ראשו�. דבר שני, במקורותינו נאמר סו/ 

 6דו כדי לרסק אותי מעשה במחשבה תחילה. זה תביעה גדולה, לא פשוטה, הכוח שהופעל מצ

 7הוא לא משהו שנגמר במכתב אחד. ולכ� היה צרי� להכי� אותה כמו שצרי� ולראות עד לא� 

 8  היא מגיעה. 

 9אתה הבאת איזה שה� ראיות לעניי� הנזק של*? אני לא ראיתי בי� התצהירי% של* איזה   ש:

 10  שה� ראיות לעניי� הנזק. 

 11  השאלות של� אני לא יכולתי לבקש טובות מה�.   ת:

 12  חודשי% כדי לגבש אות%. איפה הראיות לנזק?  4שאתה טוע� שלקח ל*   :ש

 13אדוני השופט, כל מדינת ישראל ראתה את הנזק שנגר( לי, כל מדינת ישראל ראתה אי�   ת:

 14  הובכתי.

 15 אדוני, אנחנו במשפט כא�, איפה בתיק, בראיות של* יש ראיות לעניי� הנזק.   ש:

 16כתוב בתצהיר שלי שהושעתי מניהול ישיבות הכנסת, מעבר לתצהיר שלי בחומר שה( עצמ(   ת:

 17  הגישו, אתה יודע, בג'ודו משתמשי(, 

 18  מר חז�, מר חז� הסיפורי% מרתקי%,   ש:

 19  בכל החומר שלה( רואי( את כל מה שנגר( לי כתוצאה מהתחקיר שלה(.   ת:

 20  י. הדברי% של* מרתקי%, אבל ה% לא עוני% לשאלה של  ש:

 21  הכל הובא בפני בית משפט.   ת:

 22  בסדר גמור. תגיד לי בבקשה, אתה יודע מי זה מר אלברט סחרובי.'?   ש:

 23  אלברט מנכ"ל הכנסת?  ת:

 24  נכו�.   ש:

 25  פשוט אני לא בטוח בש( המשפחה שלו, א( אנחנו מדברי( על אותו אחד. כ� מנכ"ל הכנסת.   ת:

 26  דור כתבת התחקיר? בזמ� שי 2015נכו�. מה היה תפקידו בחודש יוני   ש:

 27  הכנסת.  יושב ראשיוע6 או ראש המטה של ראש הכנסת עובד של   ת:

 28  כ�, הא% היתה ל* שיחה אתו באותו מועד לאחר שידור כתבת התחקיר?  ש:

 29  כ�, היתה לי שיחת טלפו� אתו.   ת:

 30  מה היה באותה שיחה?  ש:

 31הכנסת בעקבות העובדה שבניגוד לסיכומי( בינינו, בניגוד  יושב ראשהתקשרתי לטלפו� של   ת:

 32הכנסת לשיחה הוא זימ� אותי בעקבות התחקיר, וכבר הכינו לו  יושב ראשלכ�, אני הגעתי ל
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 1ידיח אותי, הגעתי אליו לפגישה וש(  יושב ראשאת הקרקע בבוקר כבר נאמר שכנראה ש

 2וציא ל� מכתב שאני אבקש שתמצא אני א יושב ראשסוכ(, אני אמרתי לו אני מבקש אדוני ה

 3 יושב ראשלי מחלי/ עד שאני אנקה את מסכת השקרי( ובזמ� הזה תמצא לי מחלי/ כסג� 

 4הכנסת וכ�  יושב ראשהכנסת. כשאני יצאתי ממנו הוצאתי ציו6 בטוויטר וכתבתי יוצא מ

 5 יושב ראשהלאה, בדיוק מה שכתוב. לא הספקתי להגיע ללשכה שלי כבר יצא מכתב מלשכת ה

 6הכנסת  יושב ראששהוא משעה אותי מניהול ישיבות בניגוד לסיכומי( בינינו. הרמתי טלפו� ל

 7הכנסת ואני היינו חברי( טובי( המו� שני(, עוד מתקופת ההתנתקות  יושב ראשלטלפו� שלו, 

 8ג( עזרתי לו בבחירות, היו בינינו קשרי( חבריי(, זה לא סוד. הרמתי לו טלפו� לטלפו�, ענתה 

 9לי אחת הפקידות, ביקשתי לדבר אתו אמרו הוא לא יכול, אמרו לי אלברט נמצא כא�. ביקשתי 

 10אתו, אני שאלתי את אלברט בצורה פשוטה אני רוצה לדבר את אלברט והיתה לי שיחת טלפו� 

 11  ע( יולי אני רוצה להבי� למה קרה מה שקרה בניגוד למה שסיכמנו. 

 12  כ�, זה כל מה שהיה בשיחה ביניכ%?   ש:

 13  זה מה שהיה בשיחה.   ת:

 14  היו עוד שיחות ע% אלברט בעניי� הזה בהמש*?  ש:

 15  לא.   ת:

 16  לא היו שיחות.   ש:

 17  נוספות ע( אלברט, היו לי שיחות נוספות ע( אלברט כחלק מהעבודה.  לא היו לי שיחות  ת:

 18  לא, סביב העניי� הזה אני שואל.   ש:

 19לא, לא היו לי שיחות נוספות. לא היה לי די� ודברי( ע( אלברט בשו( קשר לדבר הזה למעט   ת:

 20הכנסת כבודו במקומו מונח, שאני ג( בחודשי(  יושב ראשדבר אחד, יולי אדלשטיי� 

 21שוני( אני אמרתי בכל מקו( שאני חולק על החלטתו, אבל מקבל אותה. היה בינינו, נוצר הרא

 22השופט, וזה ברור לכל  כבודד( רע, מסיבה פשוטה, אני יכול להבי� את זה, בסו/ 

 23שפוליטיקאי( בסו/ ה( ג( צריכי( את התקשורת, א/ אחד לא רוצה להיות אית( בקשר רע. 

 24  כול( רוצי(

 25  בשיחה, כל האידיאולוגיות האלה מאוד מעניינות אבל זה לא לעניי� הזה. מר חז�, מה היה   ש:

 26אני אומר, לכ� היה פעמי( שהיה לנו ויכוח ע( אלברט, אנחנו ברמה החברית, עד היו(, דר�   ת:

 27  אגב, אנחנו חברי( טובי(. 

 28  כ�, אז מה היה בשיחה?   ש:

 29ה בניגוד למה שסוכ( הוא עשה שו( דבר מעבר לזה שביקשתי לדבר ע( יולי ולנסות להבי� למ  ת:

 30  מה שהוא עשה. 

 31יולי  יושב ראשהא% זה נכו� שאתה אמרת לאלברט סחרובי.' באותה שיחה שג% על   ש:

 32  אדלשטיי� אפשר למצוא מידע שלילי ולפרס% אותו?



  
 

  
  יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

  חז� נ' סגל 18448�10�15 ת"א
  

  2016יולי  17  

  

 134

 1  חד משמעית לא.   ת:

 2הא% אתה איימת או השמעת איו% שככל שלא ינהגו כפי שאתה רוצה אתה תאסו" חומר   ש:

 3  הכנסת ותדאג לפרסומו.  יושב ראשעל  מכפיש

 4  חד משמעית לא.   ת:

 5  לא היה ולא נברא.   ש:

 6  לא היה ולא נברא.   ת:

 7  מי שטוע� אחרת משקר.   ש:

 8  אני לא מכיר מישהו שטוע� אחרת.   ת:

 9  א% מישהו טוע� אחרת הוא משקר?  ש:

 10  כ�.   ת:

 11  אתה ראית את הפרסומי% שהיו על הדבר הזה בתקשורת?  ש:

 12  אני ג( ראיתי אי� רק לפני שבוע פרסמו שאני אמרתי סליחה על ביטוי על זונות.   ת:

 13  מר חז�, הא% אתה ראית את הפרסומי%,   ש:

 14אני לא מאמי� לכל מה שמפורס( בתקשורת. בוודאי שראיתי. והתגובה שלי היתה אחת, לא   ת:

 15  היה ולא נברא. 

 16  טוב מאוד.   ש:

 17  כבוד השופט, זה תקופה היתה,  ת:

 18  חז�, אתה הגשת תביעה נגד כלי התקשורת שפרסמו את דברי האיו% שהשמעת? מר   ש:

 19  לא. עדיי� לא.   ת:

 20  למה לא?  ש:

 21מסיבה פשוטה שהסברתי לפני רגע, אני מתמקד באד( שלקח על הכתפיי( שלו לחסל אותי   ת:

 22פוליטית, קוראי( לו עמית סגל, הוא שהשתמש בה( כפלטפורמה ולא ה( השתמשו בו ככלי, 

 23  וא הנתבע המרכזי. ולכ� ה

 24הא% אתה מסכי% אתי או הא% אתה טוע� שברגע שפורס% עלי* שאתה השמעת דברי איו%   ש:

 25  הכנסת או על עוזרו הדברי% האלה ה% לשו� הרע עלי*? יושב ראשעל 

 26  חד משמעית כ�.   ת:

 27  שלחת מכתב התראה למישהו שפרס% את הדברי% האלה?   ש:

 28  לא רק את הדברי( האלה,   ת:

 29  שלחת?  ש:

 30  לא.   ת:

 31  לא שלחת. תודה רבה זה מה שאני רציתי לדעת.   ש:

 32  אוקי. לא.   ת:
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 1עכשיו תגיד לי בבקשה, כשאתה אמרת למחרת הפרסו% של הכתבה של עמית סגל שאתה   ש:

 2הול* להגיש תביעה, על מה מהדברי% שפורסמו בכתבה אתה אמרת שאתה הול* להגיש 

 3  תביעה? 

 4שצרכתי סמי(, סחרתי בסמי(, שסחרתי בנשי(, שהזמנתי, ששילמתי על  עליעל זה שאמרו   ת:

 5הדברי( השקריי( האלה אמרתי שאתבע והנה תבעתי ג( בניגוד לפוליטיקאי( שאומרי( 

 6  תמיד שה( יתבעו אבל יש לה( את הסיבות שלה( למה לא לתבוע. 

 7אתה רוצה נאמר שאתה סחרת בסמי%? א%  �08/06/15תגיד לי בבקשה, איפה בכתבה מה  ש:

 8אנחנו יכולי% לראות אותה עכשיו מההתחלה ועד הסו" למרות שאני בטוח שכולנו ראינו 

 9  אותה כבר כמה פעמי%. 

 10  השופט,  לא. בתביעה שלי, כבוד  ת:

 11  איפה זה מופיע שאתה סחרת בסמי%?   ש:

 12  השופט, מתייחסת לא רק לאותה כתבה.  כבודבתביעה שלי,   ת:

 13  על דברי% שאתה אמרת למחרת היו%.  �08/06מה מר חז�, אני שאלתי על הכתבה  ש:

 14השופט, התביעה שלי מתייחסת לא רק לאותה כתבה, למסכת כתבות ארוכה ורצופה  כבוד  ת:

 15שבה השתמשו בכל במה אפשרית באינטרנט, בעיתו�, ברדיו, בטלוויזיה שבה( נאמרו הדברי( 

 16תעל( ממנה ולכ� האלה, נוצרה אווירה שא/ אחד לא יכול להתעל( ממנה, אי אפשר לה

 17  זה לקח ג( זמ� עד שהכנו את התביעה.  העור� די�בהמש� לשאלה הקודמת, אדוני 

 18  נטע� שסחרת בסמי%? כ� או לא?  �08/06מר חז�, הא% בכתבה ב  ש:

 19  לא שזכור לי.   ת:

 20  כ� או לא?  ש:

 21  לא זכור לי.   ת:

 22  זאת אומרת הטענה של* שאתה אמרת בתשובה הקודמת,   ש:

 23  היתה הבנה שאני סחרתי בסמי( ש(.   ת:

 24מר חז�, זאת אומרת שהטענה שאתה השמעת בתשובה הקודמת של* לפיה אתה אמרת   ש:

 25  שאתה הול* לתבוע התכוונת לסחר בסמי% איננה נכונה, כי הדברי% לא שודרו. 

 26לא היא נכונה, לא, אבל באותה כתבה נאמר שאני הלכתי לרחוב ע( אנשי( וקניתי ומכרתי   ת:

 27  חתי אות( לסוחר סמי(. ולק

 28  נאמר שסחרת בסמי%?   ש:

 29אז אני אומר עוד פע(, הבאת( אד( קול עלו( שאני לא יודע מיהו אני לא יודע מהו, שסיפר   ת:

 30  שאני הלכתי וקניתי ולקחתי אותו. 

 31  ובזה אתה רואה סחר בסמי%?   ש:

 32  חד משמעית, היתה ש( הבנה,  ת:
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 1  תודה רבה.   ש:

 2  בבקשה.   ת:

 3  לי להחמיא ל*, אתה מחמיא לי על השאלות אני מחמיא ל* על התשובות. עכשיו תרשה   ש:

 4  תודה רבה.   ת:

 5לתצהיר של* אתה בעצ% מתאר את הטענות שהופיעו  4. עכשיו, תגיד לי בבקשה, בסעי" טוב  ש:

 6אתה אומר ארגנתי נערות ליווי במספרי% גדולי% לאורחי% בקזינו  �08/06בכתבת התחקיר ב

 7שירותיה% וכ� שהשתמשתי בסמי% קשי%. כ�, זה מה שכתוב בסעי"  בבורגס, שילמתי עבור

4.  8 

 9  אני אומר? את( אמרת( דבר כזה.   ת:

 10  נכו�, על זה אתה תבעת.   ש:

 11  אני אשמח א( תראה לי רק את התצהיר. כ�.   ת:

 12עכשיו תגיד לי בבקשה, א% לא היה משתמע שמדובר בנערות ליווי במספרי% גדולי% הטענה   ש:

 13או רק בגלל שעולה מזה שמדובר במספרי% גדולי% זה מה שהטריד  של* היתה משתנה

 14  אות*. 

 15לא, בגלל שאמרת( שאני שילמתי עבור נערות ליווי והבאתי נערות ליווי זה לא משנה א( זה   ת:

 16נערות, לא היו דברי( מעול( ולכ� אנחנו  2,000נערה אחת או עשרות נערות או שתי נערות או 

 17  נמצאי( פה. 

 18אתי שמכל הפרסומי% שאתה כללת בתביעה רק במקו% אחד נכתבו המילי%  יפה. תסכי%  ש:

 19  סחר בסמי%? 

 20  לא.   ת:

 21  . �22/07/15ואני מתכוו� לפרסו% באינטרנט מה  ש:

 22  לא מסכי(.   ת:

 23לא מסכי%, אז בוא תראה לי בבקשה בפרסומי% שבגינ% הגשת את התביעה איפה זה כתוב   ש:

 24סחר בסחר. מר חז�, אני לא מצפה עכשיו שתתאר לי עכשיו את כל הפרסומי% שהיו עלי* 

 25  מאז ומעול%, אני רוצה תשובה לגבי הפרסומי% הספציפיי% נשוא התביעה הזו. 

 26תארח אצל עודד ב� עמי, חו6 מזה שהוא אמר את זה השופט, עמית סגל ה אני אדייק, כבוד  ת:

 27  ג( ברדיו בכמה הזדמנויות. 

 28  כ�, ומה הוא אמר ש%?   ש:

 29אצל עודד ב� עמי הוא נשאל היו חברי כנסת שהשתמשו בסמי( בעבר, אז מה אתה רוצה   ת:

 30מאור�? הוא אמר ש( יש חברי כנסת שהשתמשו בסמי(, גראס או זה, אבל פה זה קריסטל 

 31מת' ותבי�, כל חבר כנסת אחר א( הוא היה דילר של סמי( אז אנחנו היינו מפרסמי( את זה. 

 32חרי זה הוא אמר דר� אגב, תבינו, זה לא זנות, זה לא חשפניות הוא קרא לי דילר של סמי( וא
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 1פה זה סרסרות של ממש. הוא האדיר והעצי( את הדברי( בצורה שלא משתמעת לשני פני(. 

 2  סיפור כבר נהיה,  20%זה מופיע בכתבה של עודד ב� עמי בראיו� שהוא השתת/. 

 3ה. עד עכשיו אמצעי ההקרנה לא מר חז�, א% יהיה צור* נראה נקדיש את הזמ� ונראה את ז  ש:

 4  הופעלו אבל אפשר להפעיל אות�. 

 5  אפשר ג( לקרוא את התמלול, יכול להיות שזה יספק אות�.   ת:

 6אני אומר ל* שעמית סגל אמר בראיו� אצל עודד ב� עמי באופ� מפורש וברור שאינו יכול   ש:

 7  להשתמע לשתי פני% שלא מיוחס ל* סחר בסמי%. אתה חולק על כ*?

 8  , אני חולק עלי�. כ�  ת:

 9  בבקשה. אז בוא, תק� אותי.  ש:

 10  אני אקריא לאדוני.  ת:

  11 

 12  :ד מנור"עו

 13  כבודו, אני יכול להראות לו את הציטוט?

  14 

 15  :בית המשפט

 16  י(, אדוני יפנה אותי. איזה נספח?כ�, אדוני יפנה אותו. אי� בעיה. יש לי את הנספח

  17 

 18  :ד מנור"עו

 19  רק רגע אדוני.

  20 

 21  המש* חקירה נגדית

 22  .מקריאאני   ת:

  23 

 24  :בית המשפט

 25  מר חז�? ,איזה נספח

  26 

 27  המש* חקירה נגדית

 28  אדוני? ,להקריא ;ח ב' לכתב התביעהנספ  ת:

  29 

 30  :בית המשפט

 31  כ�.

  32 
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 1  המש* חקירה נגדית

 2הוא שואל אותו, שוב, אולי שווה להקרי� את זה כדי להבי� כי המילי( לפעמי( לא יכולות   ת:

 3  להמחיש ב,

  4 

 5  :ד נקדימו�"עו

 6  אדוני? זה מוכ�. ולי נקרי� את זהאז א

  7 

 8  המש* חקירה נגדית

 9  לא, יכול להיות שתסכימו לאמירה.  ת:

  10 

 11  :בית המשפט

 12  אני רוצה לראות את זה בתמליל איפה זה. ,קוד( כל

  13 

 14  המש* חקירה נגדית

 15ממש בקצרה, יש עוד חברי כנסת "עודד ב� עמי אומר:  � 10, שורה 2מתו�  2בעמוד השני,   ת:

 16. אז עמית "למשל שה% משתמשי% בסמי% ולא הסתערת עליה% ,בתכנית הזאת ,פה ,שהודו

 17קוד( כל, פה מדובר בגראס ולא בקריסטל מת',  כ�, טוב, אתה צרי� להפריד.: סגל עונה לו

 18א( חבר כנסת היה אפילו מספק ס( לאנשי(,  . דבר נוס/ צרי� להגיד:למשל ינו� מגל שתיארת

 19  .הדילר שלה(, אנחנו היינו מפרסמי( את זה

 20  איפה זה כתוב כא� שהוא אמר את זה עלי*?  ש:

 21והוא  עליכ� ג( העניי� ע( הזונות, זאת סרסרות, זה לא עניי�, ועל זה הוא מדבר, והוא מדבר   :ת

 22  .עלימתייחס 

 23  טוב, היות ואתה מתעקש, מר חז�.   ש:

 24  כל הראיו� הוא בהקשר שלי.   ת:

 25נצפה עכשיו ברשות בית  נחנומר חז�, הוא לא אמר את זה עלי* והיות ואתה מתעקש א  ש:

 26  משפט,

 27  .עליהוא אמר את זה   ת:

 28  בקטע שבו עמית סגל אומר,   ש:

 29  הוא אומר משפט,   ת:

 30  באופ� חד משמעי שלא מיוחס ל* סחר בסמי%.   ש:

 31  אדוני השופט, רק עד שהוא יטעי� את זה,   ת:

 32  אדוני, אפשר להקרי� את זה?  ש:
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  1 

 2  :בית המשפט

 3  הקריא עכשיו?רק שניה, אדוני מתייחס למה שהוא 

  4 

 5  :ד נקדימו�"עו

 6  לא, זה לא מתומלל אצלנו, זה צור/ לתצהירי( בווידאו.

  7 

 8  :התובע

 9  רק משפט אחד, זה כתוב, הוא אומר משפט אחרו�,

  10 

 11  :בית המשפט

 12  זה כ� נאמר לא איפה זה לא נאמר. כ�, אבל הוא אומר איפה

  13 

 14  :ד נקדימו�"עו

 15  .03:22עד  03:12דקה  12קוב6  – אני אומר לפרוטוקול 2/אני מתייחס לנספח טו

  16 

 17  המש* חקירה נגדית

 18  .אלי, הוא מתייחס עליכתבה היא כל ה  ת:

  19 

 20  :בית המשפט

 21  רק שניה. איזה נספח?

  22 

 23  :ד נקדימו�"עו

 24  .12וב6 זה תקליטור, אדוני, קוב6 ק 2נספח טו/

  25 

 26  :התובע

 27  ה ראיו� נוס/, זה לא אותו ראיו�.ז

  28 

 29  :ד נקדימו�"עו

 30  רק רגע. 

  31 

  32 
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 1  :התובע

 2  אחרת, אדוני.זו כתבה 

  3 

 4  :בית המשפט

 5  טוב. בסדר גמור.

  6 

 7  [הקטע מוקר�]

  8 

 9  המש* חקירה נגדית

 10מר חז�, אני שאלתי אות� קוד( הא( עמית סגל הבהיר בתכנית של שש ע( עודד ב� עמי שלא   :ש

 11  מיוחס ל� סחר בסמי(. 

 12  באיזה תארי� התכנית הזאת? אני אשמח לדעת.  :ת

 13  אתה טענת לא היה ולא נברא ועכשיו ראינו שהיה.   ש:

 14השופט, שפורס( שהיה בתארי� ביו(  כבודלא, אז אני דיברתי על ראיו� ע( עודד ב� עמי,   ת:

 15  למחרת. 

 16  מר חז�, אני מבקש את ההתייחסות של* לדברי% שראינו עכשיו על המס*.   ש:

 17  בתארי�,   ת:

 18  מר חז�,   ש:

 19  .18:05בשעה  ,07/06בתארי�   ת:

  20 

 21  :בית המשפט

 22  לא? 19/09

  23 

 24  המש* חקירה נגדית

 25עמית סגל עלה והתהדר בנוצות  .18:05בשעה  ,09/06�שודר בכתוב זה התמלול.  19/09לא,   ת:

 26שלו של הפרסומי( שלו על כמה שהוא הביא מידע כל כ� מהימ� וחשוב, והוא אומר פה, אגב, 

 27, הוא אומר משפט אחרו� אליהוא אומר בהתייחס למה שאומר העור� די� שהוא לא התייחס 

 28ברשות� הרבה אומרי( טוב, זאת התקשורת השמאלנית היא רודפת את אור� חז�. אני מודה 

 29. אתה יודע, אליוהוא מדבר  אליבאופ� אישי זה משעשע אותי קצת, בכל זאת, הוא התייחס 

 30  , העור� די�זה מזכיר לי, אדוני 

 31  מר חז�, תעצור עכשיו, כי אתה לא עונה על השאלה ואני שואל אות* שאלה אחרת.   :ש

 32  בעודד ב� עמי,   :ת
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 1שבו עמית סגל אומר קבל ע% ועדה בצורה  10/06/15אני הראיתי ל* עכשיו שידור מתארי*   ש:

 2  ברורה ומפורשת ביותר שלא מיוחס ל* סחר בסמי%.

 3  כמו שאמרתי,  ת:

 4  מה תגובת* לדברי% האלה?   ש:

 5השופט, ביו( למחרת בהזדמנויות אחרות, בכתבה שמצורפת פה  כבודכמו שאמרתי,   ת:

 6שפורסמה באינטרנט שהוא חתו( עליה, בתכניות ברדיו הוא כ� אמר את זה. דר� אגב, ג( 

 7  ביו( התביעה כשהגשתי את התביעה הוא התראיי�,

 8  מר חז� אתה לא אומר אמת עכשיו.   ש:

 9  סליחה.  ת:

  10 

 11  :בית המשפט

 12  לו לענות. ית�לא, לא, אדוני 

  13 

 14  המש* חקירה נגדית

 15סליחה, אני מביא פה תמלול מדויק של מה שהוא אמר. עכשיו, יכול להיות מאוד, תראה,   :ת

 16הסיפור הזה של עמית סגל של הכתבה הזאת זה כמו שאנחנו היינו משחקי( טלפו� שבור 

 17הוא, אני  פור אחר לגמרי.בכיתה. ילד בסו/ הכיתה אומר משפט עד שזה מגיע למורה יש סי

 18סיפור שלי גרתי בבולגריה, עבדתי במלו� ע( קזינו, הייתי ואני עדיי�  20%חוזר על זה כל פע(, 

 19בחור צעיר שנהנה מהחיי( לקחו אותו למקו( של סחר בנשי(, סחר בסמי(, סרסרות, ג( 

 20פה את את המילה סחר בנשי( הוא אמר באחת מתכניות הרדיו. א( היינו צריכי( להביא ל

 21הכל החומרי( שהיו מגיעי( לפה היו הרי( שאני לא בטוח שהיה מקו( על הדוכ�. ולכ� אני 

 22אומר, אני לא מכיר את התכנית הזאת אני מכיר מה שאנחנו הבאנו כא�. יותר מפע( אחת 

 23שבה הוא אמר אצל עודד ב� עמי יו( לפני זה, יכול להיות שפה הוא הבי� שהוא טעה ולכ� 

 24  במקו(, 

 25  זה היה למחרת שידור התחקיר. לא.   ש:

 26 9�בחודש והראיו� שאני הבאתי הוא מה 8�לחודש, התחקיר שודר ב 10�לא. לא. זה היה ב  ת:

 27לחודש. זה יומיי( אחרי, יכול להיות שפה הוא הבי� שהוא טעה אז הוא חזר בו באלגנטיות 

 28  דילר של סמי(. כי לא נעי( לו להגיד אני מתנצל, אור� חז� לא סחר בסמי( וג( הוא לא 

 29  אדוני,   ש:

 30אבל יש הבדל בי� זה לבי� הדברי( שנאמרו בלהט, בהתרגשות כלפי הציור שהנה אור� חז�   ת:

 31  הוא סוחר סמי( נאמרו ופה זה כי על הדר� כדי לצאת ידי חובה. 

 32  בסדר גמור.   ש:
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 1  בחודש.  10�יש לוח זמ� מאוד פשוט אפשר לראות, אתה אומר בעצמ� זה מה  ת:

 2לי בבקשה, למה לא מצאת לנכו� להביא בפני בית משפט את הפרסו% הזה בתביעה תגיד   ש:

 3  של*?

 4  כי אני תובע על הלכלו� וההכפשות שיצאו.   ת:

 5אומר עמית סגל באופ� מפורש שלא מיוחס ל* סחר, לא חשבת שבית משפט צרי* לדעת   ש:

 6  מזה? 

 7  ואומר עמית סגל, כמו שאני אמרתי אני לא מכיר.   ת:

 8  כיר. אתה לא מ  ש:

 9אני אומר עוד פע( ואומר עמית סגל יותר מפע( אחת באופ� מפורש שאני סחרתי בסמי(.   ת:

 10  שהוא חתו( עליה. כתוב מפורשות, אדוני השופט.  "מאקו"מופיעה פה ג( כתבה ב

 11אדוני, תראה לי בבקשה במסגרת כל אות% דברי% שאתה חזרת ואמרת עכשיו ופרסומי%   ש:

 12  , איפה עמית סגל אמר עלי* סחר? ברדיו ומקומות כאלה ואחרי%

 13 חודש וחצי,  22/07אדוני השופט, בתארי�   ת:

 14  זאת היתה השאלה שלי.   ש:

 15  חודש וחצי,   ת:

 16  זה הפרסו% שעליו אני שאלתי אות*.   ש:

 17  לא, אתה שאלת אותי מתי הוא אמר.   ת:

 18  זה הפרסו% היחיד שבו זה מופיע.   ש:

 19  לי דילר של סמי(. לא, זה לא היחיד, כי יו( אחרי הוא קרא   ת:

 20  לא, הוא לא קרא ל* דילר של סמי%.   ש:

 21  אני קראתי את הדברי(, אפשר להקרי� אות(.  ת:

 22  שזה בעצ% הפרסו% היחיד,  �22/07ו תסתכל בבקשה א% הגענו לכתבה מהעכשי  ש:

 23  נכו�, המעשי( המיוחסי( לחז� בה( סחר בסמי(.   ת:

 24  מר חז�, תרשה לי להשלי% את השאלה ואז תוכל להשיב, בסדר?   ש:

 25  כ�.   ת:

 26  תודה רבה. זה הפרסו% היחיד מבי� הפרסומי% נשוא התביעה שבו נטע� שהיה סחר בסמי%.   ש:

 27  ראשית, זה לא נכו�.   ת:

 28הנושא של הכתבה הזאת זה  ימתי את השאלה. השאלה היא כדלקמ�:מר חז�, אני לא סי  ש:

 29  האתיקה של הכנסת, נכו�?  החלטה של ועדת

 30  כ�.  ת:

 31  נכו�?  ש:

 32  כ�.  ת:
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 1  מה היתה ההחלטה של ועדת האתיקה של הכנסת?   ש:

 2  שלא לדו� במעשי(.  ת:

 3  אלא?  ש:

 4  שאי אפשר לייחס את המעשי( אלי. ה( כתבו  ת:

 5  ומה היתה ההחלטה?  ש:

 6  שלא לגעת בזה.  ת:

 7  מה היתה ההחלטה של הוועדה?  ש:

 8  בתחקיר.א לדו� במעשי(, שלא לדו� של  ת:

 9  מה עוד היה בהחלטה הזאת?  ש:

 10  זהו.  ת:

 11  זהו?  ש:

 12  כ�.  ת:

 13  לא קיבלו שו% מסקנה אופרטיבית.  :ש

 14  חד משמעית לא קיבלו שו( דבר.  ת:

 15יקה או כתבת התחקיר לא קיבלו. יפה מאוד. הנושא של הכתבה הזו הוא החלטת ועדת האת  ש:

 16  של עמית סגל?

 17ומי שפרס( את הכתבה זה עמית , מי שחתו( על הכתבה הזאת 22/07�הכתבה הזאת יצאה ב  ת:

 18  סגל.

 19  .זה לא נכו�, כפי שראינו בתצהירי%. אבל נמשי*  ש:

 20  ,"מאקו"לא, אני רואה כתבה, אדוני מ  ת:

  21 

 22  :ד מנור"עו

 23  זה שינוי חזית. ?ההגנה זה מופיע איפה בכתב

  24 

 25  :ד נקדימו�"עו

 26  כ�, תמשי�.

  27 

 28  המש* חקירה נגדית

 29אדוני השופט, הכתבה הזאת פורסמה כחלק מאותה מסכת, צרי� לשי( את הדברי( על   :ת

 30  השולח�, מאותו רגע שהתפרסה הכתבה, 

 31  מה נושא הכתבה הזאת?   ש:
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 1התחקיר של עמית סגל, ההשלכות, הכותרת פה זה ועדת האתיקה בעקבות תחקיר חדשות   ת:

 2  , הכתבה היא על ועדת האתיקה ביחס לתחקיר. 2ערו6 

 3בר על ח �2. הא% הכותרת של הכתבה היא ועדת האתיקה בעקבות תחקיר חדשות ערו. כ  ש:

 4  חז�, פגיעה בכנסת א* לא נדו� במעשיו?  נסתכ

 5ג( פה יש עיוות של המציאות. ועדת האתיקה של הכנסת אמרה שא( הדברי( האלה אכ�   ת:

 6  נכוני( מדובר בפגיעה בכנסת. 

 7  מר חז�,   ש:

 8לתת מודע  טוב לראש, לא�א פגע בכבוד הכנסת, מכניסי( לו טובאבל פה אומרי( לציבור הו  ת:

 9הכנסת במעשי( שלי, כי הרי ה( ברורי( כי מוחקי( את החלק  אלא למודע, שפגעתי בכבוד

 10שוועדת הכנסת אומרת אנחנו לא נדו� ורק א( באמת יתברר שה( נכוני( אז זה פגיעה, אבל 

 11  כל עוד אי� פגיעה אז, 

 12  ת ועדת האתיקה? נושא הכתבה הוא החלט  ש:

 13  נכו�.   ת:

 14  יפה מאוד. בוא נמשי* הלאה.   ש:

 15  אבל ההסבר הרשמי הוא המעשי( המיוחסי( לחז� בה( סחר בסמי(.   ת:

 16הא% אתה יודע שלאחר הגשת התביעה או נתחיל אחרת, אתה פנית לחברת החדשות אחרי   ש:

 17  שהדבר הזה פורס% בבקשה לתק� את הפרסו% הזה? 

 18  לא.   ת:

 19  למה לא?  ש:

 20  למה אני צרי� לפנות לחברת החדשות שמוציאה דיבתי רעה,   ת:

 21  אתה רואה משהו שהוא לא נכו�, הדבר הטריוויאלי הוא לפנות ולבקש לתק�, למה לא פנית?  ש:

 22אדוני השופט, שיהיה ברור ושיהיה קל, זה פרסו( אחד שפורס( ג( כמה פעמי( בכמה   ת:

 23חו6 ממנו היו עוד פרסומי( נוספי( בכל  אפי( ופושי( ופרשנויות,�הזדמנויות ועשו לו פולו

 24כלי התקשורת, א( אני הייתי מתחיל לעשות טלפו� לכל אחד כדי להגיד תמחק או תשנה אז 

 25אחד, אני לא הייתי יכול לתפקד ושניי( כנראה אולי הכל היה נראה אחרת, עוד יותר גרוע. 

 26תה פשוט. הב� אד( אנחנו רואי( פע( אחר פע( אי� ה( לוקחי( את המציאות ומעוותי( או

 27הבחור הזה עמית סגל שכבודו במקומו מונח, בניגוד אליו אני נות� לו את יומו בבית המשפט, 

 28אבל הוא פע( אחרי פע(, מהרגע הראשו� שהוא הל� ע( הדבר הזה הל� עד הסו/ בכל במה 

 29כו� אפשרית, ואני לא ראיתי לנכו�, כשידעתי ואני אמרתי שאני הול� לתבוע, אני לא ראיתי לנ

 30לרדו/ אחריה( מהבוקר עד הלילה במיוחד שמרגע הראשו� אני אמרתי מדובר בשקרי(, אל 

 31  תפרס( אות(. 
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 1אני אומר ל* שלאחר שהדבר הזה נודע לחברת החדשות באמצעות ההלי* המשפטי שמתנהל   ש:

 2  .�22/06/15כא� חברת החדשות תיקנה את הידיעה מה

 3  אני קצת מופתע כי אני הדפסתי את זה רגע לפני הגשת התביעה.   ת:

 4  הא% אתה ראית,   ש:

 5  עד התביעה זה לא תוק�.   ת:

 6  לא, אני אמרתי אחרי התביעה.   ש:

 7  אה, אחרי התביעה זה תוק�.   ת:

 8  ברגע שזה נודע.   ש:

 9  אני לא זוכר שעלית( בטלוויזיה והתנצלת(.   ת:

 10  ? 2מר חז�, הא% אתה מאשר שהידיעה הזאת תוקנה על ידי חדשות ערו.   ש:

 11  לא. אני לא מכיר שו( תיקו�.   ת:

 12  צפית בה לאחר מכ�?   ש:

 13  לא.   ת:

 14  אתה ראית אותה בחומר שהנתבע הגיש ל*?  ש:

 15  אני לא צפיתי בה לאחר מכ�, אני יודע,  ת:

 16  לא צפית, לא טרחת לבדוק את זה.   ש:

 17באתר שלה( במש� חודשי( רבי(. וג( קידמו אותה כמו שקידמו  אני יודע שהיא עמדה  ת:

 18  ידיעות אחרות. 

 19  אתה לא בדקת את, לא בדקת באינטרנט,   ש:

 20שאני  עליוג( אני חושב שאת( היית( צריכי( לבדוק לפני שאת( מפרסמי( שאת( כותבי(   ת:

 21ריכ( סוחר סמי(, את( היית( צריכי( לבדוק הא( הדבר נכו�. לא אני צרי� לרדו/ אח

 22  מהבוקר עד הלילה. 

 23  אתה לא בדקת א% זה תוק�?  ש:

 24  בשביל זה יש בית משפט.   ת:

 25  אתה לא בדקת א% זה תוק�?  ש:

 26  אני לא מכיר שזה תוק�.   ת:

 27  אתה בדקת או לא?   ש:

 28  אני אומר ל�, אני לא מכיר שזה תוק�.   ת:

 29  אני שאלתי א% אתה בדקת.  ש:

 30  אני לא בדקתי.  ת:

 31  יפה.  ש:

  32 
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 1  :ד מנור"עו

 2  טענה ג( בכתב ההגנה שזה תוק�.י� א

  3 

 4  המש* חקירה נגדית

 5  אוקי. עכשיו תראה, אתה ב,  ש:

 6לא, בכתב ההגנה שלה(, א( ה( היו כותבי( בכתב ההגנה שזה תוק� אז אני הייתי בודק את   :ת

 7  זה. ואולי אנחנו לא היינו כא�. 

 8אני מבקש לעבור  עור* די� מנור, אני מודה לאדוני שנת� לו את התשובה להשלמה זה מצוי�,  ש:

 9  הלאה. 

 10  למה אתה כועס?   ת:

 11  אני בכלל לא כועס, אני נהנה, אתה לא רואה?   ש:

 12  האמת ש,   ת:

 13עכשיו תגיד לי בבקשה ככה, בשורה של התבטאויות של* בתקשורת לאחר פרסו% התחקיר,   ש:

 14  ואני מפנה אות* לראיו� ע% ניב רסקי� בגלי צה"ל. 

 15  יו( למחרת בבוקר.   ת:

 16  .�12/06אחר כ* לגיל ריבה ב נכו�.  ש:

 17  . צול( באותו יו(. 12�נכו�. לא, גיל ריבה צול( לפני אבל הוא שודר ב  ת:

 18אתה אומר לא היה פה לא סחר, להפו* אותי לסוחר סמי%, כ�, אתה בעצמ* אומר שמה   ש:

 19  שפורס% עלי* זה סחר בסמי%. 

 20בערב  20:00פורסמה בשעה מכיוו� שהיה פולו אפי( לכתבה, מה זאת אומרת? אחרי שהכתבה   ת:

 21בחדשות, כמו אש בקצה קוצי(, כמו שאנחנו מכירי( את התקשורת, וזה בסדר, כשהדברי( 

 22נכוני( זה בסדר ולגיטימי, אבל כמו אש בקצה קוצי( התחילו לדבר על זה, התחילו להיות 

 23ה בשמונה בלילה אחרי זה בחדשות הלילה, אחרי זה בחדשות סו/ הליל 2פרשנויות ג( בערו6 

 24  בבוקר.  07:00אחרי זה בחדשות הבוקר, אחרי זה פתחו ע( זה את כל המהדורות של 

 25  כ�.   ש:

 26ובכל מקו( הסיפור הזה כמו שאני אמרתי כדור השלג התגלגל והתנפח ובשו( שלב עמית סגל   ת:

 27לא עצר ואמר חבר'ה, תקשיבו לא דיברתי על סחר בסמי(, לא דיברתי על דברי( אחרי(, אני 

 28וא בס� הכל סרסור. הוא לא יותר מזה. אז כ�, כשאני עליתי להג� על שמי הטוב, אמרתי לכ( ה

 29בניגוד לפוליטיקאי( רבי( שכקורה דבר כזה ה( נכנסי( לבית סוגרי( את הדלת ומחכי( 

 30  שיעבור זע(, עליתי והגנתי על שמי הטוב ואמרתי שלא היו דברי( מעול(. 

 31  סגל לא אמר שהיה סחר.  שלא היה סחר, למרות שאתה מסכי% אתי שעמית  ש:

 32  את( אמרת(  ת:
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 1  אז למה אתה הצהרת טענה למחרת שידור התחקיר שבכלל לא מופיעה בו?   ש:

 2  בכתבה,   ת:

 3  הטענה של סחר, אתה זה שיצרת את הטענה הזאת, למה יצרת אותה?   ש:

 4בכתבה הראשונה דובר על כ� שאני הלכתי אית( לסוחר, שאני קניתי לה( ועזרתי לה( לקנות   ת:

 5  סמי(. 

 6  וזה נקרא אצל* סחר.  ש:

 7זה, אני לא יודע, יכול להיות שההבנה שלי לא נכונה, יכול להיות שא( מאשימי( מישהו   ת:

 8ה. התמימות שהוא קנה למישהו סמי( זה לא סחר, יכול להיות שההבנה שלי באמת לא נכונ

 9  פה היא דבר מדהי(. 

 10  יפה מאוד.   ש:

 11השופט א/ אחד פה לא תמי(, יושב ציבור בבית,  כבודבוא, ע( כל הכבוד, אדוני העור� די�,   ת:

 12שופטי סלו�, רואי( את החדשות שומעי( את זה הל�, קנה, סחר, היו ע( סוחר סמי(, כשאני 

 13חרתי רק בנשי( או רק אני לא עשיתי עולה ברדיו מה מצפי( ממני להגיד, לא, אני רק לא ס

 14סרסרות וכל השאר לשתוק כדי שיחשבו שהיו דברי( כאלה? זאת היתממות של עור� די� 

 15  שיודע שהוא יכול יותר מזה. 

 16  טוב. בוא נמשי* הלאה.   ש:

 17  למה אני הגנתי על שמי הטוב? זה יופי של שאלה.   ת:

 18  עליזה בראשי?  מי זאת גברת  ש:

 19  עליזה ברשי מנהלת סיעת הליכוד.   ת:

 20  עליזה בראשי רק בשבוע שעבר הגישה נגד* תלונה לוועדת האתיקה של הכנסת, נכו�?  גברת  ש:

 21  ביו( חמישי.   ת:

 22  אתה מכיר את התלונה?  ש:

 23  היא הגישה אותה קוד( כל לתקשורת ואחרי זה לוועדת האתיקה.   ת:

 24  אתה מכיר את התלונה הזאת?  ש:

 25 2מהתקשורת, כ�, אני רוצה לציי� רק, אני מכיר אותה מהתקשורת מערו6 אני מכיר אותה   ת:

 26שפרס( אותה בפריי( טיי( ונת� לה במה ותו� כדי ג( הזכיר את כל מה שקרה לי מאז 

 27. ועדת האתיקה 2התחקיר ועד היו(. ועדת האתיקה קיבלה את זה רק אחרי הפרסו( בערו6 

 28  זה. אפילו אמרה לי אני לא מבינה אי� קורה דבר כ

 29בראשי בסגנו� שהיא הגדירה אותו  רתהא% נכו�, מר חז�, הא% זה נכו� שאתה השתלחת בגב  ש:

 30  סגנו� בז ומאיי%? 

 31  לא, חד משמעית לא.  ת:
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 1למי את חושבת את עצמ*? חתיכת בסטיונרית, בראשי  רתהא% זה נכו� שאתה אמרת לגב  ש:

 2  ?את אפס, את שו% דבר. את אחרונת העובדות כא�

 3  ד ל� ג( מה שאני אמרתי, זה בסדר.לא נכו�, אני אגי חד משמעית  ת:

 4  הלת הקואליציה, נכו�? זה תפקידה?זאת אומרת מנ  ש:

 5  לא, היא מנהלת סיעת הליכוד.  ת:

 6  ומה תפקידה בקואליציה?  ש:

 7מנהלת סיעת הליכוד. אי� לה תפקיד בקואליציה. היא אחראית להיות המצלי/, היא זאת   ת:

 8  להצבעות, שכול(,אגת שכול( יגיעו שדו

 9  מה שהיא טענה נגד* בתלונה שלה לועדת האתיקה בשבוע שעבר זה שקר?  ,זאת אומרת  ש:

 10צורה פשוטה, ג( אגב, חשוב חד משמעית כ�, אני ג( הסברתי את זה ג( לוועדת האתיקה ב  ת:

 11  לציי�,

 12  תודה רבה אדוני, אנחנו ממשיכי%.  ש:

 13  אלו אותי על זה ובחרו שלא לפרס(.ש ,אלישאלו אותי כתבי( אחרי( על זה, התקשרו   ת:

 14  אנחנו ממשיכי%.  ש:

 15  בחרו לפרס(. 2אבל בערו6   ת:

 16  אנחנו ממשיכי%.  ש:

 17  אבל לא היו דברי( כאלה.  ת:

 18  .�02/12/15זה החלטת ועדת האתיקה של הכנסת מ 1תראה בבקשה, בנספח ב/  ש:

 19  שנה אחרי שפורסמה הכתבה של עמית.חצי   ת:

 20 ועדת האתיקה החליטה להרחיק אות* מישיבות מליאת הכנסת,נכו�. נכו� שבהחלטה הזאת   ש:

 21  שבועות? �4וישיבות ועדות הכנסת ל

 22  נכו�.  ת:

 23נכו� שוועדת האתיקה כתבה בהחלטה שלה על מספר מקרי% רב בה% חבר הכנסת חז�   ש:

 24מתנהל ומתבטא באופ� ובסגנו� שאי� לקבל% ולאור הנזק שגורמת התנהגותו כפי שמשתקפת 

 25יתה של הכנסת מ� הראוי להחמיר בסנקציה שתוטל עליו. הא% הוועדה בקובלנות לתדמ

 26  כתבה כ*?

 27  אדוני השופט,  ת:

 28  מר חז�,  ש:

 29אני לא יודע את הניסוח המדויק של הוועדה, אני יודע רק שהוועדה כתבה והסיבה שבגינה   ת:

 30נענשתי זה היתה פרשת קארי� אלהרר והסיבה שאני נענשתי וא( הוא ירצה אפשר להקריא 

 31וועדה היא אחת שעצ( זה שפרסמתי סרטו� שמישהו אחר הצביע במקומה התפרש כפגיעה מה

 32בה ובציבור הנכי( ולכ� נענשתי אבל התמונה האמתית היא לא זו. התמונה האמתית שבמש� 
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 1חצי שנה השכ( והערב, פע( אחר פע( בכל עיתונות חובטי( בי על כל דבר, מכל דבר שהוא, 

 2י� להסתכל על סו/ התמונה, מסתכלי( שנה לאחור ורואי( אני קוד( כל אש(. עכשיו, צר

 3פע( אחר פע( ג( בקארי� אלהרר וג( בכל אחד מהסיפורי( שהוא יביא פה עכשיו שקרו 

 4כול(, כול( בלי יוצא מ� הכלל כתוצאה ובעקבות התחקיר הזה בכול( ברמת העובדות תמיד 

 5אני מעיד על עצמי, זה דוברי(  יצאתי צודק, תמיד יצאתי דובר אמת ואת זה לא אני אומר, לא

 6אומרי( כבר עיתונאי( בכירי(, שבהתחלה היו עיתונאי( זוטרי( היו( ה( כבר עיתונאי( 

 7ופרשני( בכירי(. ברמת העובדות בסו/ אור� חז� צודק. יש דבר אחד שה( גרמו לי וזה חלק 

 8ה אור� בלתי נפרד מהנזק, אחרי מה שהוא עשה ואחרי המפלצת הזאת שהוא יצר שקוראי( ל

 9חז� כל דבר שמישהו בא ואמר אור� אוטומטית אני הייתי לא בסדר, הפכתי לסדי� האדו(, 

 10השחור, אני לא יודע אי� שתרצה לקרוא לזה של כנסת ישראל. בסו/ בודקי( את הדברי( 

 11 עליהכנסת אומרת אור� צעק  יושב ראשבחניו� ממהרת ל עליהאלה, חברת הכנסת צועקת 

 12ור� צעק. עושי( בדיקה אומרי( לא, סליחה, אור� לא עשה כלו(, כבר מוציאי( כותרות א

 13היא צעקה. חברת כנסת אחרת מצביעי( במקומה, וכ� יש לי רגישות להצבעות כפולות וזה 

 14הכנסת אני  יושב ראשהייתה פע( שניה שהתרעתי בכנסת על הצבעה כפולה ואני אמרתי ל

 15כפולה ואתה לא עושה כלו(, חודשי(  מפנה אלי� פע( שניה עבירה, עבירה פלילית של הצבעה

 16אחרי הוציא היוע6 המשפטי של הכנסת חוות דעת ואומר אור� חז� צדק אסור היה לה( 

 17הפו� אותי למפלצת. אז לבוא להצביע. אבל מה? אני תמיד כותרות אחרי כותרות רק כדי ל

 18  היו(,

 19  מר חז�, עצרתי אות* כי אתה כבר מזמ� לא משיב לשאלה.   ש:

 20  י, אני השבת  ת:

 21  אבל קיבלתי את הרוש% שכל העול% נגד*.   ש:

 22  האווירה הציבורית היתה כזאת.   ת:

 23  כל העול% טועה ורק אתה צודק.   ש:

 24  לא, להפ�, הוכיחו שאני צודק.   ת:

 25מדוע ועדת האתיקה קבעה שהתנהגות* עולה כדי התנהגות שיש בה פגיעה חמורה בכבוד   ש:

 26  חבריה?הכנסת, בתדמיתה הציבורית ובכבוד% של 

 27כמו שאני אמרתי, לפני שפורס( הסרטו� שהראה את קארי� אלהרר מקללת אותי בכנסת   ת:

 28סו/ �הוצאתי את הסרטו� הזה והסכימו סו/, לפני שפורס( שאני זבל, אפס, תמותואומרת לי 

 29  שאני העלבתי ופגעתי בחברת הכנסת. עלילשדר אותו ישר נאמר 

 30  למה נאמר עלי*,  ש:

 31  אתה רוצה תשובה?  ת:
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 1שאתה נוקט באופ� שיטתי כלפי חברות וחברי כנסת שוני% בהתבטאויות בשפה נמוכה   ש:

 2  ופוגענית, בהשתלחות אישית ולעתי% א" בלשו� איומי%?

 3  ני אמרתי, ועדת האתיקה של הכנסת,כמו שא  ת:

 4  ג% זה שקר.  ש:

 5עובדת  לא, אני אומר עוד פע(, ועדת האתיקה של הכנסת היא אמונה ג( על כבוד הכנסת, היא  ת:

 6הכנסת ועובדת על פי רוחו וזה בסדר, אני נהרס לי הש( שלי, לא ניתנה לי  יושב ראשתחת 

 7הזדמנות לשנייה אחת לראות מה אני כחבר כנסת, על א/ החוקי( שהגשתי, על א/ העבודה 

 8יני( בכנסת. זה כבר לא אני הפרלמנטרית שלי, היו( יודעי( שאני בי� הפרלמנטרי( המצטי

 9  אומר.

 10  חז�,מר   ש:

 11  אבל כשהוא אומר את הדברי( האלה,  ת:

 12  מר חז�, אתה לא משיב לשאלה.  ש:

 13. כשאני מתווכח ויכוח אידיאולוגי עליכ�, רק שניה ברשות�. אתה שאלת אותי למה אמרו   ת:

 14, אז כ�, אני עונה. וכשאני נמצא בדיו� באחת ל� לקזינואפילו ע( חני� זועבי והיא צועקת לי 

 15סליחה  ,ל�, ל�לכלה, ועדת כספי( ואפילו חו6 וביטחו� ואומרי( לי מוועדות הכנסת, ועדת כ

 16. אז כ�, אני ב� אד( וכשחובטי( ב� כל כ� הרבה ל� לנערות ליווי, ל� לסרסרעל הביטוי, 

 17  ונה ג(.ויורדי( לפסי( אישיי( אז אתה ע

 18  לי* לאחר האירוע ע% קארי� אלהרר?מר חז�, נכו� שראש הממשלה התקשר א  ש:

 19  נתניהו אני לא אשת/ בתוכ� השיחה.כבודו של ראש הממשלה  אני מפאת  ת:

 20  ה נז" ב* על ההתנהגות של* כלפיה?הא% זה נכו� שראש הממשל  ש:

 21  חה.מפאת כבודו של ראש הממשלה נתניהו אני לא אשת/ בתוכ� השי  ת:

 22  .הא% נכו� שראש הממשלה, כתב בסטטוס בפייסבוק  ש:

 23  י יכול להגיד ל� שהוא לא נז/ בי.אנ  ת:

 24הא% זה נכו� שראש הממשלה כתב בפייסבוק שהוא דיבר, בהתייחסו לאירוע הזה, הוא   ש:

 25  דיבר את* ואמר ל* שההתנהגות של* היתה לא ראויה?

 26  ראש הממשלה,  ת:

 27  הוא פרס% או לא?  ש:

 28ימי( רואה מהבוקר עד הלילה אור� חז� השפיל, אור� חז� פגע, אור�  3ראש הממשלה במש�   ת:

 29רס את כבוד הכנסת ובסו/ ג( הוא ב� אד(, ובסו/ ג( לו יש מחויבות חז� העליב, אור� חז� ה

 30  הו לא בסדר אז פורס( אותו סטטוס.כשהוא הבי� מהתקשורת שאני עשיתי מש

 31  פורס% אותו סטטוס.  ש:
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 1אני אומר עוד פע( בצורה ברורה כדי לשמור על כבודו של ראש הממשלה מכיוו� שאינני   ת:

 2י( או משיחות בשני אוזניי( אני לא אביע את תוכנה, מפרס( דברי( מפגישות בארבע עיני

 3  ל להגיד ל� רק א/ אחד לא נז/ בי.אני יכו

 4  גשת לו תצהיר כוזב?ראינו את זה בסטטוס. תגיד לי בבקשה, נכו� שמבקר המדינה קבע שה  ש:

 5  חברי כנסת. 30שהו מועמדי( מתוכ( ומ 100כ�. כמוני   ת:

 6שהגשת לו לפיה לא היו ל* הכנסות והוצאות במסגרת נכו� שמבקר המדינה קבע שההודעה   ש:

 7  מערכת הבחירות שניהלת לא משקפת את המציאות?

 8  נכו�.  ת:

 9נכו� שהמבקר קבע שבהיעדר דיווח כאמור לא נית� היה לערו* ביקורת של חשבונותי* ולבחו�   ש:

 10את ס* ההוצאות וההכנסות של הבחירות ואת מקור% וחוקיות% של התרומות שאתה 

 11   קיבלת?

 12  נכו�.  ת:

 13תאשר לי בבקשה אתה למדת משפטי% כמו שאתה אמרת לנו, כשהמבקר ציי� שהגשת   ש:

 14  תצהיר שאינו אמת כפי שעשית כא� זה עבירה פלילית על פי חוק העונשי�?

 15כתב על כל נכתב, הוא נ עליחוק המבקר חוק העונשי� שמתייחס למבקר המשפט הזה הוא לא   ת:

 16  מי שיש לו בעיה בדו"ח.

 17  בסדר גמור.   ש:

 18ומשהו מועמדי(, אחרי( ע( בעיות ואי התאמות גדולות משלי,  100שרי( וחברי כנסת,  30  ת:

 19זו היתה המועמדות הראשונה שלי לכנסת. מערכת בחירות של בס� הכל שבועיי(, רק חזרתי 

 20לאר6, לא הוצאתי מהכיס שלי שקל, על כמה חולצות ושלטי( שאבא שלי עשה לי הפתעה 

 21  ת לא דיווחתי זה כל הסיפור. ועל זה נכתב שהדיווח שלי לא תוא( את המציאות. ביו( הבחירו

 22  זה נכו� שנחקרת באזהרה בחשד לביצוע עבירה של תקיפת עובד ציבור?  ש:

 23  נכו�.  ת:

 24  נכו� שזה מתייחס לביצוע עבירה של תקיפה של מנכ"ל עיריית אריאל?  ש:

 25  נכו�.  ת:

 26  מתי התרחשה התקרית הזו?  ש:

 27, אגב, נחקרתי אז ואז כשהיה הד ציבורי ועוד פע( 2014יכוח לפני הכנסת אוקטובר היה לנו ו  ת:

 28  מיליו� כתבות אז באופ� פלאי עוד פע( הוזמנתי לחקירה. פתאו(. 

 29  זאת אומרת נחקרת פעמיי%.   ש:

 30נחקרתי באריאל, אני אמרתי את זה אז, אמרו לי שנגמרה החקירה כשפנינו להבי� מה קורה   ת:

 31ריאל שזה תיק שנסגר בלי נגמר ואי� בזה שו( דבר, ג( נאמר לי במשטרת אאמרו שזה כבר 

 32  שו( דבר.
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 1  כ�, קיבלת הודעה?  ש:

 2  באופ� פלאי, לא, בשיחה אני פניתי בשיחה.   ת:

 3  אה, בשיחה. אתה קיבלת הודעה שהתיק נסגר?   ש:

 4ומנתי שוב ובאופ� פלאי אחרי שהאווירה הציבורית כל כ�, זה הכי קל, שוב, אז באופ� פלאי ז  ת:

 5  לחקירה. 

 6  נכו� שהמשטרה המליצה להגיש נגד* כתב אישו% בגי� האירוע הזה?  ש:

 7  אני לא יודע.   ת:

 8  אתה לא יודע?  ש:

 9  לא.  ת:

 10  נכו� שפורס% שהמשטרה הגישה המלצה כזו?  ש:

 11  אני לא יודע. אני יודע שפורס( שהמשטרה חקרה אותי, א( היא הגישה, אני לא מכיר.   ת:

 12אני אומר ל* שבתשובות לשאלו� אתה אישרת שפורס% שהומל. להגיש נגד* את כתב   ש:

 13  האישו%. 

 14  אז אני אומר עוד פע(, לא, פורס( שנחקרתי.   ת:

 15  לא, פורס% שהומל. להגיש נגד* כתב אישו%.   ש:

 16  יכול. אוקי. אז הומל6 להגיש נגדי כתב אישו(. כ�.   ת:

 17  אוקי.   ש:

 18  נתווכח.א( אתה אומר אנחנו לא   ת:

 19  א% יוגש כתב אישו% כזה אתה תטע� לחסינות?  ש:

 20  בוא נמתי� בסבלנות ונראה לא� זה הול�.   ת:

 21 10אתה לא יודע עוד אתה אומר. תגיד לי בבקשה, אתה מכיר את הפרסומי% שהיו בערו.   ש:

 22  לגבי המעשי% שמיוחסי% ל* ב, 

 23  אני יודע רק דבר אחד ברשות�,   ת:

 24  לא. לא. אדוני,   ש:

 25השופט, היו ש( תלונות הדדיות, אני התלוננתי על המנכ"ל ועל ראש העיר  ודונות ש( כבהתל  ת:

 26  ואחרי זה ה( הגישו תלונה נגדי. בסדר אבל. קטונתי. 

 27על הטרדה מינית של* של עובדות  10מר חז�, אתה מכיר את הפרסומי% שהיו בערו.   ש:

 28  בפליישר? 

 29רשת אינטרנט יט מאוחרת, שרוב עיסוקיה היא נכו�, זה היה פרסו( חד פעמי בתכנית לייק ני  ת:

 30  בדיחות והצחקות. כ�.

 31  אתה צפית בפרסו% הזה?   ש:

 32  נכו�.   ת:
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 1נכו� תאשר לי בבקשה שעובדות שעבדו תחתי* במלו� בבר מלו� פליישר טענו שביצעת   ש:

 2  כלפיה% מעשי% של הטרדות מיניות?

 3( בלי שמות, אני לא יודע מי טע� אני לא יודע, היו ש( דמויות מטושטשות ע( קולות מעוותי  ת:

 4  אני יודע רק שלא היו דברי( מעול(. 

 5אחרי הפרסו% באיזה שהוא מכתב דרישה, באיזה שהיא בקשת  10אתה פנית לערו.   ש:

 6  התנצלות?

 7כמו שאני אמרתי וזה כתוב בתצהיר שלי, התחקיר שלו ומה שהוא עשה פתח סאגה של, היתה   ת:

 8  חזק. תחרות מי חובט באור� חז� יותר 

 9  מר חז�, אני שאלתי שאלה מאוד פשוטה, כ� או לא?   ש:

 10  אבל אני עונה.   ת:

 11  פנית או לא? כ� או לא?   ש:

 12 עלישאני הייתי מרגל פע( אחת, נאמר  עליהיתה תחרות מי חובט בי יותר חזק, אפילו נאמר   ת:

 13   ? א( אני הייתי צרי� להתמודד,עליגרטה בבולגריה, מה לא נאמר �שאני פרסונה נו�

 14  מר חז�, פנית או לא?   ש:

 15אני אומר א( אני הייתי צרי� להתמודד ע( כול( במקביל כנראה שאני לא הייתי יכול לעשות   ת:

 16את זה. אחרי הכל אני ג( חבר כנסת שלוקח את עבודתו ברצינות. תבעתי את מי שהוביל את 

 17כל הדבר הזה, את כל התחרות הזאת של אי� רומסי( את אור� חז�, וכמו שאמרתי, אני שומר 

 18  תבוע את כל מי שהוציא דיבתי. לעצמי את הזכות ל

 19  והתשובה לשאלה?   ש:

 20  אני עונה עוד פע(,   ת:

 21  פנית או לא?   ש:

 22לא, עדיי� לא פניתי, נתתי תגובה שלא היו דברי( מעול(, שזה היה צפוי בתו� כל התחרות   ת:

 23  הזאת שהיתה. מי פוגע בי יותר. 

 24אוקי. עכשיו תראה, אנחנו שאלנו אות* בשאלו� לגבי הליכי% משפטיי% שאתה היית צד   ש:

 25  לה% בעבר. 

 26  נכו�.   ת:

 27ואנחנו קיבלנו ממ* תשובה. אתה אמרת שלא היו הליכי% משפטיי%, היו הליכי הוצאה   ש:

 28  לפועל. 

 29  אתה יכול להראות לי איפה אני אמרתי ומה אני אמרתי?   ת:

 30ות של* לשאלו�, הליכי הוצאה לפועל התנהלו נגדי כערב של חברת לתצהיר התשוב 4סעי"   ש:

 31  אחי ע% יוזמה בע"מ שאני הייתי בעל מניות בה. 

 32  לגיטימי, אני רק אשמח לראות בדיוק מה אני אמרתי, אבל כ�, אוקי.   ת:
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 1  בבקשה נחכה ונראה ל*.   ש:

 2  בסדר, אתה אתה יכול לשאול בינתיי(.   ת:

 3  . 4תראה את   ש:

 4  אוקי.   ת:

 5אנחנו שאלנו א% היו הליכי% משפטיי% אתה אמרת שלא היו הליכי% משפטיי% אלא שהיו   :ש

 6  רק הליכי הוצאה לפועל. 

 7  נכו�. כנגדי לא היה שו( הלי�, לא שזכור לי לפחות.   ת:

 8אני זוכר שבתחילת הבוקר אתה סיפרת לנו על הלי* בוררות שהיה מול השותפי% של* בבר,   ש:

 9  נכו�? 

 10יחה שאני אפגע בכבוד�, אפשר לגשת להקלטה, אני אמרתי שזה היה מול אתה כנראה, סל  ת:

 11  החברה שאני הייתי ערב לה, ואני ג( כותב את אותו דבר פה. 

 12  אתה לא היית צד בבוררות?  ש:

 13  אני אומר עוד פע(,   ת:

 14  כערב.   ש:

 15יעה אני הייתי, הכל היה, הסכ( המייסדי( היה בי� חברת אחי ע( יוזמה לבי� השותפי(, התב  ת:

 16  היתה ביניה(, מי שאחראי על, 

 17  למה לא כתבת את זה בתשובה לשאלו�?  ש:

 18  זה כתוב.   ת:

 19  לא, כתוב הליכי הוצאה לפועל התנהלו נגדי כערב. זה לא הלי* הוצאה לפועל, אדוני   ש:

 20אני לא לקחתי חלק, אני אתקד( את� קדימה צעד, אני לא לקחתי חלק באותה בוררות.   ת:

 21ה בוררות היה כשהתיק הגיע להוצאה לפועל כדי לגבות את הכס/. הקשר היחיד שלי לאות

 22ואני אמרתי שהיה ניסיו� לבטל את הבוררות וזה לא התקיי(, אבל זה לא סוד זה פורס( ג( 

 23  בעיתו�. 

 24מר חז�, יכולנו לחסו* את זה, אי* אומרי%, אבל היות ואתה ענית לי כפי שענית אני מציג ל*   ש:

 25  מחוזי לעניי� פסק הבורר.  את פסק הדי� של בית משפט

 26  אני אמרתי שפניתי לבית המשפט המחוזי.   ת:

 27  כא� בהלי*?  1 מספרקש במהמי   ש:

 28  .אבל, ראשית, אמרתי, היו( בבוקר  ת:

 29  .1 מספרתאשר לי בבקשה שאתה המבקש   ש:

 30  כ�. אני המבקש.   ת:

 31  אני מבקש להגיש את זה.   ש:
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 1אמרתי את בבוקר שפניתי למחוזי. לא התנהל  אני אמרתי ג( בבוקר שאני פניתי למחוזי. אני  ת:

 2  הלי�, לא היה דיו� ולא שו( דבר.

  3 

 4  :בית המשפט

 5  מר חז�.  ,רק שניה

  6 

     7 
#>24<#  8 

 9  החלטה

 10  .11נ/משפט מחוזי מוגש ומסומ� הפסק דינו של בית 
#>25<#  11 

  12 

 13  במעמד הנוכחי%. 11/09/2016, ח' אלול תשע"וניתנה והודעה היו% 

  14 

 
  

   שופט,  אלקלעי עזריה

  15 

  16 

  17 

   18 

 19  המש* חקירה נגדית

 20  כ�, אז שוב אני חוזר ושואל אות*,  :ש

 21  אני מסוקר� לדעת אי� זה כל זה קשור לטענות שהוא שיקר.  :ת

 22  תשאל את עור* די� של*.   ש:

 23  לא, אני אשמח שאתה תסביר אולי.   ת:

 24אני חוזר ושואל אות* למה כאשר אנחנו שאלנו אות* בשאלו� על הליכי% משפטיי% אתה   ש:

 25כתבת תשובה לא נכונה אמרת שאי� הליכי% משפטיי% ולא גילית את קיומו של ההלי* 

 26  הזה? 

 27  קוד( כל, אני אומר עוד פע(, ההלי� הזה היה מצוי בתו� תיק ההוצאה לפועל.   ת:

 28  שפט מחוזי? זה תיק הוצאה לפועל בבית המ  ש:
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 1רק דקה בבקשה, ע( ההלי� הזה ע( הבוררות שאני אמרתי ג( בתחילת דבריי בבוקר שפניתי   ת:

 2למחוזי כדי לנסות לבטל את פסק הבורר. אני פניתי, ה( פנו להוצאה לפועל, וזה מופיע פה 

 3אתה יכול לראות ג( מתי זה  ג(, אני חלק מההלי� הזה כחלק מחברת אחי ע( יוזמה, אגב,

 4  .הוגש

 5  . הרבה לפני התצהיר של*, הרבה לפני התצהיר של*.2012כ�, בשנת   ש:

 6  לא, כ�, תבדוק ג( איפה בדיוק אני הייתי באותו זמ�.   ת:

 7  זה לא רלוונטי בכלל.   ש:

 8  אז אני אומר עוד פע(,   ת:

 9  מר חז� העובדה היא כזאת אתה נשאלת שאלה בשאלו� וענית תשובה לא נכונה. נקודה.   ש:

 10  ניתי תשובה מאוד נכונה.לא. אני ע  ת:

 11  לא, התשובה היא לא נכונה, כי זה לא הלי* של הוצאה לפועל, אני מתקד% הלאה.  ש:

 12  אני מבחינתי ההלי�, שוב, לא היה דיו� ולא היה שו( דבר.   ת:

 13  מר חז�, הגשת ערעור על פסק הדי� הזה של בית משפט המחוזי?   ש:

 14  אני לא זוכר, לדעתי לא הוגש.   ת:

 15   .בבקשה שמי שייצג אות* בהלי* הזה זה עור* די� אברה% קר�תאשר לי   ש:

 16  אני אמרתי את זה ג( קוד(, נכו�.   ת:

 17תודה. עכשיו תגיד לי בבקשה, אתה אמרת לנו בתחילת היו% שניהלת מסעדה בש% באבא   ש:

 18  גריל באריאל, נכו�? 

 19  עבדתי במסעדה. נכו�.   ת:

 20  מוצרי מזו� מכולת?כ�. היית חייב ש% כס" לעסק בש% נת� שיווק   ש:

 21  לא. היה סכסו�, הוא נגמר, יפה שאתה שאלת על נת� דווקא.   ת:

 22  תודה.   ש:

 23היה סכסו�, הוא תבע את החברה, לא אותי, הוא תבע את החברה בבית המשפט, שוב, אתה   ת:

 24יודע, שלוש שני( אחרי שנסגר העסק או שאני לא בו, ביו( שנבחרתי לכנסת באופ� פלאי תבע 

 25שופטת אמרה לו במפורש שאני לא צד וג( אמרה לו, היא הציעה לו איזה שהיא את החברה, ה

 26  פשרה מול החברה שהחברה תשל( לו סכו( כס/ קט� ובזה זה ייגמר. 

 27  אתה לא היית צד להלי* הוצאה לפועל?   ש:

 28  אז שוב, הוא פנה, הוא תבע מולי,   ת:

 29  אתה היית צד או לא?   ש:

 30  פטת הורידה אותי מהתיק, היא מחקה אותי. הוא תבע מולי בהוצאה לפועל והשו  ת:

 31  הא% באותו הלי* הוצאה לפועל הוטל עיקול על הרכב של*?  ש:

 32  הוא עשה הליכי( במעמד צד אחד בהוצאה לפועל, הכל בוטל.   ת:
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 1  אבל הוטל עיקול על הרכב של*?  ש:

 2סת שהיה כ�. תראה, אדוני עור� די� נקדימו�, חוק ההוצאה לפועל א( אני לא הייתי חבר כנ  ת:

 3לו היסטוריה ע( הוצאה לפועל כבר אני הייתי משנה אותו. מכיוו� שחברי כנסת אסור לנו 

 4לשנות דברי( שיש לנו נגיעה בה( הוצאה לפועל היו( כל אחד יכול לגשת, לפתוח תיק, לעקל 

 5לב� אד( הכל ברגע וכולנו יודעי( את זה. אז כ� אני הייתי. אבל ברגע שהגענו לש( הכל נסגר 

 6  בוטל. אי� לי היו( תיקי( פתוחי( בהוצאה לפועל. והכל

 7  הא% הוטל עיקול בצו של לשכת הוצאה לפועל על משכורת* כחבר כנסת?   ש:

 8  לא עוקלה לי משכורת מעול( בכנסת, הכל שול(.   ת:

 9אני לא שאלתי א% עוקלה, אני שאלתי הוטל נית� צו עיקול לכספי% שמגיעי% ל* מהכנסת   ש:

 10  כמשכורת?

 11או משהו כזה שהוא עשה אותו לכאורה כנגדי  6,0005 ותה בקשה שלו על החוב שלשוב, בא  ת:

 12כשהוא קיבל עיקול על הרכב הוא קיבל ג( על המשכורת. הגענו לדיו� עוד לפני שהגיעה 

 13  משכורת ראשונה אפילו והכל בוטל. לא היה שו( דבר. 

 14  מהכנסת. חל ג% כל כספי% של משכורתתאשר לי בבקשה שבהחלטה ש% נכתב שזה   ש:

 15אני אומר עוד פע(, היה עיקולי( על רכב, על משכורת ועל הכל. הכל בוטל, הכל התקבל   ת:

 16  במעמד צד אחד וברגע שהגענו מול השופטת הכל בוטל. 

 17  אוקי. היה ל* חוב לאד% בש% מוקי גרוסברג בעלי% של חברת שילוט חוצות?  ש:

 18  לא.  ת:

 19  הוא פתח נגד* הלי* הוצאה לפועל?  ש:

 20  הוא פתח נגד החברה. לא נגדי.   ת:

 21  אתה היית צד להלי* הזה?   ש:

 22  ג( מוקי גרוסברג אותו סיפור, לא, זה עדיי� מתקיי(.   ת:

 23  אה, זה עדיי� מתנהל?  ש:

 24הגיע מכתב, זה לא מתנהל נגדי, לפחות לא שידוע לי. אותו דבר, אחרי שנבחרתי לכנסת כמו   ת:

 25תאו( צצו אנשי( אומרי( הוא חייב לי, הוא פטריות אחרי הגש(, תו� אותה מסכת של דבר פ

 26חייב לי. הכל נסגר, מוקי עוד לא הגיע לזה וג( זה ייסגר. כול( כולל כול( לא הפסדתי לא/ 

 27  אחד מה(, אפשר לבדוק את הכל, אפשר להוציא את כל התיקי(. 

 28 טוב. אתה אישרת לנו בתשובות לשאלו� שבתקופת ההתנתקות, שוב אני חוזר למה שדיברנו  ש:

 29בבוקר, אתה חיבלת בגלגלי% של הרכב של מפקד גלי צה"ל תת אלו" אבי בניהו, אתה מאשר 

 30  את זה? 

 31  כ�.   ת:

 32  אתה יודע שזה עבירה פלילית?  ש:
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 1  יכול להיות. אני לא ידעתי שזה עבירה פלילית אז.   ת:

 2  אתה לא ידעת?   ש:

 3  לא. אני הייתי נער שראה,   ת:

 4  נער? ב� כמה אתה היית אז?   ש:

 5  וקצת, בחור צעיר מאוד.  20ב�   ת:

 6  נער אני הייתי וג% זקנתי מה שנקרא.   ש:

 7עוד לא, אפילו זק� על הפני( אי� לי היו(. אדוני השופט, תקופת ההתנתקות אני לא רוצה   ת:

 8  , אני יכול להגיד ל� רק דבר אחד, עלילדבר יותר מדי על מה שעבר 

 9  שאתה היית צרי*. בסדר גמור, אנחנו לא ניכנס, אתה ענית לי מה   ש:

 10הגיע אבי בניהו ביחד ע( מי שהיה סג� השר לביטחו� פני(, היתה תחושה קצת לא נעימה,   ת:

 11היה זה, אני ואבי בניהו חברי( מאוד טובי( אגב, הוא הציע אפילו להעיד, שזה לא היה שו( 

 12  דבר חריג. 

 13  אז חבל שלא הבאת אותו.   ש:

 14  ויר. זה יעשה לי טוב אצל הבוחרי( שלי.אי� סיבה. אני אומר ל� שהורדנו קצת או  ת:

 15  בליכוד אתה הפקת סרט שמתבסס על הסרט הסנדק? שבפריימריזתגיד לי בבקשה, נכו�   ש:

 16  נכו�.   ת:

 17  נכו� שבסרט הזה הופעת% אתה ואבי* בתור השחקני% באותו סרט?  ש:

 18  נכו�.   ת:

 19  נכו� שהבסיס לדמותו של אבי* בסרט הזה זה דו� קורליאונה?   ש:

 20  נכו�.   ת:

 21  נכו� שהבסיס לדמות של* באותו סרט זה בנו של דו� קורליאונה?   ש:

 22  סרטי(. 1,500לא בדיוק בנו, אבל כבנו. אני חובב סרטי( מושבע, אצלי בבית יש מעל   ת:

 23מר חז�, תשמע את השאלה ואז תוכל לענות. מדוע בחרת% בסרט הסנדק שהוא סרט על   ש:

 24  של* לכנסת?משפחת מאפיה כדי לשווק את המועמדות 

 25תראה, הקלאסיקה העצומה הזאת של הסנדק זה משהו שאני אהבתי תמיד. אני אוהב   ת:

 26מקוריי( אצלי בבית, ספרייה מרשימה. כשרצתי  DVDסרטי  1,500סרטי(, יש לי מעל 

 27לכנסת, אני מזכיר זה היה בהחלטה פרק זמ� מאוד מאוד קצר, ובדיוק חזרנו מחו"ל, אתה 

 28בוחרי( בכל רחבי האר6. ההורי( שלי  100,000ארצי של  זפריימרייודע, בסו/ מתמודדי( ב

 29שלי אחת הנשי( הכי חזקות בליכוד  אמאמאוד מוכרי( בליכוד, אבא שלי חבר כנסת לשעבר, 

 30בכל רחבי האר6, אבל היה צרי� למצוא דר� שבו יקשרו בי� ההורי( לבי� הילד שה( מבקשי( 

 31שמע, בבחירות הקודמות אלקי� עשה סרט מגניב לבחור בו. ואז אבא בא ע( רעיו� הוא אמר ת

 32כזה, וזה ר6 מהר, אז אני לקחתי את זה אני אמרתי לו תשמע, אתה יודע, הרעיו� של� לעשות 
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 1סרט הוא טוב, ת� לי קצת לחשוב אני חשבתי וחיברתי בי� שני העולמות, והיה נראה לי לנכו� 

 2אלי, קצת פרובוקטיבי קצת מעניי� לעשות משהו שהוא שוב, בעול( שאנחנו חיי(, בעול( הויר

 3קצת קור6. הסרט דיבר על דבר פשוט, אבא שלי שהיה חבר כנסת נעשה לו עוול נורא וגדול, 

 4הוא אמר אני רוצה שאתה תתק� את העוול שנעשה לי ותחזור את הכבוד לע( ישראל. זה כל 

 5ה בבחירות הסיפור. מאוד משעשע, אני חייב להודות שאני לא יודע אי� אני אתעלה על ז

 6  הבאות. היה סרט מקסי(.

 7  ?"א.ח.מ. תקשורת ויוזמה בע"מ"אוקי. מה הקשר של* לחברת   ש:

 8  זאת החברה שדיברנו שניהלה את המסעדה בשעתה.   ת:

 9  שניהלה את המסעדה?   ש:

 10  נכו�. היו( אני הבעלי( שלה. היו( אני רשו( בעל מניות שלה.   ת:

 11  אתה רשו% כבעל מניות שלה.   ש:

 12  כ�.  ת:

 13אוקי. אתה זוכר, אתה מאשר שהחברה הזאת נתבעה על ידי עובדי% שעבדו במסעדה בבית   ש:

 14  הדי� לעבודה? 

 15  , לפני שלקחתי אותה. אלינכו�, לפני שהיא הועברה   ת:

 16  אתה מאשר אבל שאתה היית צד לתביעה?   ש:

 17  לא.  ת:

 18  אתה לא היית צד לתביעה?  ש:

 19  לא.  ת:

 20בדי% האלה ופסק לה% ביעה של העואתה מאשר שבית הדי� לעבודה קיבל את הת  ש:

195,0000 ?  21 

 22אני לא יודע את הפרטי( מכיוו� שאני לא הייתי צד, זה אצל העור� די� ואני חושב שהוא שוקל   ת:

 23  ג( לערער, אבל כ�, הוא פסק לה( פיצוי. 

 24  תאשר לי בבקשה שזה פסק הדי�.  ש:

 25  אני לא רואה שאני צד פה.   ת:

 26  לתי אות*, אני לא אמרתי שאתה צד, אני שא  ש:

 27  אני לא יודע, אני מניח. אני לא מכיר את זה.   ת:

 28  אז אתה רוצה שאני אראה ל* את ההתייחסות אלי* של בית הדי�?  ש:

 29  לא, אני העדתי במשפט הזה.   ת:

 30  אתה העדת במשפט הזה?   ש:

 31  כ�. תשאל בטח עוד רגע ואני אספר.   ת:

 32  כ�. ואתה יודע ג% שבית משפט,   ש:
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 1  ג(, אדוני, שה( יצרפו את זה היו(.  אנחנו לא התנגדנו  ת:

 2  אתה יודע שבית משפט אמר לגבי* דברי% מאוד לא סימפטיי% בפסק הדי� הזה, נכו�?   ש:

 3  אני שמח שהזכרת את זה.  ת:

 4  לא, אבל אני אקריא ל* שתוכל להתייחס.   ש:

 5  בשמחה.   ת:

 6עדותו של מר חז�, הכוונה אלי*, הותירה בנו  �לפסק הדי� כותב בית הדי� לעבודה  49סעי"   ש:

 7  רוש% שלילי, מר חז� הרבה לנאו% במהל* הדיו�, אגב, זה נשמע לי מוכר. 

 8  .פוליטיקאי  ת:

 9הרחיב בתשובותיו מעבר לצור*, דיבר על הגינות וצדק והכחיש באופ� גור" את תביעותיה%   ש:

 10מר חז� טע� כי התובעי% בדו סיפור יש מאי�, האשי% אות% בהכפשת שמו של התובעי%. 

 11הטוב, בבחינת זעקת הקוזאק הנגזל. לעומת זאת עת התבקש להתמודד ע% קושיות 

 12ספציפיות הנוגעות לתשלו% זכויות בסיסיות במשפט העבודה המג� על התובעי% מצא עצמו 

 13עצמו מהחזית בטענות כוללניות,  אובד עצות, התחמק מתשובות ברורות וניסה להרחיק את

 14  סותרות בחלק�, שאי� בה� כדי להושיע. אתה מאשר שהדברי% האלה נאמרו? 

 15  אני לא קראתי את פסק הדי�. שמעתי.   ת:

 16  אז הנה, תסתכל בבקשה עליו.   ש:

 17  הכל בסדר, אני מאשר ל�.   ת:

 18  תודה רבה.   ש:

 19בגלל זה אנחנו ג( נמצאי( פה. השופט רק משפט אחד, אני ש( מבטחי בבית המשפט, ו כבוד  ת:

 20בסו/ לעתי( ג( אני יכול לחלוק על החלטות, אני יכול להבי� ג( שאולי נפלה טעות. שלושה 

 21  פלסטיני( שלכאורה חסרי כל,

  22 

 23  :בית המשפט

 24  אדוני לא צרי� לספר את הסיפור.

  25 

 26  :התובע

 27  :לא, רק בפשטות ש

  28 

 29  :בית המשפט

 30  אז,( אני קראתי את פסק הדי� הזה אני טרחתי וג

  31 

  32 
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 1  :התובע

 2  תודה רבה, אדוני.

  3 

 4  :בית המשפט

 5  אי� צור� לפרט, אני קראתי את פסק הדי�.

  6 

 7  :התובע

 8אוקי. זה שופט במזרח ירושלי( שנתתי בו אמו� מלא ואני עדיי� נות� אמו� בבית המשפט. אני לא 

 9  מסתיר את זה.

  10 

 11  המש* חקירה נגדית

 12עכשיו תגיד לי בבקשה ככה, אתה טוע� למצב רפואי מסוי%, כפי שמפורט בכתבי הטענות   :ש

 13  של*. 

 14  לא אני טוע�, זה המצב.   :ת

 15אתה סיפרת לנו שלמרות אותו מצב רפואי עישנת נרגילה כמה פעמי% בחיי* זה בוודאי לא   ש:

 16  דבר שהוסי" ל* בריאות אני מניח. 

 17 נכו�.   ת:

 18  ת חוות דעת רפואית? למה לא הגשת בתביעה הזא  ש:

 19  ראשית, צורפו מסמכי( רפואיי(,   ת:

 20זה לא חוות הדעת רפואית, עור* די� של* הסביר ל* שדבר שברפואה צרי* להוכיח בחוות   ש:

 21  הדעת. 

 22אני לא התבקשתי על ידי העור� די� שלי להציג חוות הדעת רפואית. ואני אומר עוד פע(,   ת:

 23היא מאוד פשוטה, לא היו מעול(,  עלי( שנאמרו הליבה של התביעה שאני תובע על הדברי

 24לא נגמרו מעול(, ועד עכשיו אנחנו רק שומעי( פה סיפורי( מסביב אבל לא מגיעי( לשו( 

 25נקודה. וזו הסיבה, בפשטות אני אומר ג( ל�, ע( הבריאות שלי אי אפשר להתווכח כי רק 

 26יתי מאושפז בבית חולי( לפני כפחות משנה כמעט נפלה ממשלה רגע אחרי שהיא הוקמה כי הי

 27  ערב תקציב. 

 28  למה לא הבאת חוות דעת רפואית כדי לבסס את הטענות המשפטיות של*?  ש:

 29לא נתבקשתי על ידי עור� די� שלי, כמו שאני אמרתי, לא נתבקשתי על ידי עור� הדי� שלי   ת:

 30ה השופט שאני אנסה להדליק סיגריה ויראו לבד את התוצאה. תאמי� לי, ז ודוהצעתי לכב

 31  יותר טוב מכל חוות הדעת של רופא. 

 32  תגיד לי בבקשה, העש� בסרט הסנדק זה לא הפריע ל* לבריאות?  ש:
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 1  אני אמרתי שג( עש� במנגל מפריע לי, ובסרט הסנדק אני לא עישנתי סיגריה.  ת:

 2  .לא, רק אבא של*, הוא עיש� את הסיגר  ש: 

 3  .ג( אבא שלי לא עיש� את הסיגר  ת:

 4  ל* בת זוג היו%?תגיד לי בבקשה, יש   ש:

 5הגיד, א( יש לי בת זוג היו(? אני מנסה להתחיל קשר. מנסה, אי� בת זוג עדיי� שאתה יכול ל  ת:

 6  אני מנסה מאוד להתחיל קשר.

 7  ה אדוני, אני סיימתי את החקירה.טוב, תודה רב  ש:

  8 

 9  :בית המשפט

 10  תודה רבה. יש חקירה חוזרת?

  11 

 12  :ד מנור"עו

 13  לא, כבודו, ואלה עדיי.

  14 

 15  :בית המשפט

 16  תודה רבה למר חז�, חבר הכנסת.

  17 

 18  :ד נקדימו�"עו

 19  אדוני, אני אבקש הפסקה של כמה דקות לפני תחילת פרשת ההגנה.

  20 

 21  :בית המשפט

 22  כ�. אדוני יאמר לי מי העדי( שיש לו היו(.

  23 

 24  :ד נקדימו�"עו

 25  צרי� לש( כ� שהות של מספר דקות. אז זה מה שאני רוצה לבדוק מי נמצא בחו6. אז אני

  26 

 27  המשפט:בית 

 28  נתכנס זה בסדר לאדוני? 15:00שעה , אז ב100%

  29 

 30  :ד נקדימו�"עו

 31  .15:10א( אפשר 

  32 
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 1  :בית המשפט

 2  אי� בעיה. בסדר גמור. 15:10

  3 

 4  :ד נקדימו�"עו

 5  תודה רבה לאדוני.

  6 

 7  [הפסקה]

   8 

 9  :בית המשפט

 10  בבקשה.

  11 

 12  :ד נקדימו�"עו

 13יצאנו מאול( בית משפט  :אני מבקש לומר לפרוטוקול על אירוע מצער שהתרחש בתחילת ההפסקה

 14וש( פגשנו במסדרו� את מר אביתר דרעי שהוא עד מטעמנו. הוא נתקל ש( במר יחיאל חז� שהוא אביו 

 15של התובע ובאותו מעמד למרבה הצער מר חז� השמיע כלפיו בצעקות רמות גידופי( קשי(. מדובר 

 16רי( האלה לשיטתנו עולי( בעד אל מול אביו של התובע, אד( שהיה חבר כנסת ואיש ציבור בכיר. הדב

 17  כדי הטרדת עד ואני מבקש שהדברי( יירשמו בפרוטוקול. תודה רבה.

  18 

 19  :בית המשפט

 20  הדברי( נרשמו. תודה רבה.

  21 

 22  :ד נקדימו�"עו

 23  אדוני. 8העד הראשו� שלנו, אדוני הוא מר טל כה�. תצהירו נמצא בפני בית משפט. חוצ6 

  24 

 25  :בית המשפט

 26מזהיר את אדוני שבבית משפט צרי� לומר אמת, א( לא יש עונשי( כ�, אני רואה. שלו( לאדוני, אני 

 27  ה לשאלות עור� הדי�. חקירה נגדית.בחוק. תענה בבקש

  28 

 29  :ד מנור"עו

 30  כבודו? ,תודה כבודו. אני יכול להתחיל

  31 

  32 
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 1  :בית המשפט

 2  .אדוני ,מיד

  3 

 4  :ד מנור"עו

 5  כשאדוני יסמ� לי.

  6 

 7  :בית המשפט

 8עליה כדי שאדוני יוכל לזמ� פשוט אנחנו ניסחנו החלטה של הזמנת עד ליו( שלישי ואני רוצה לחתו( 

 9  אותו.

  10 

 11  :ד נקדימו�"עו

 12  תודה, אדוני.

  13 

 14  :בית המשפט

 15רק שניה, בהתא( להחלטתי מהיו( במסגרת הדיו� שהתקיי(, אני מורה למזכירות להוציא צו זימו� 

 16  .הקרוב, באופ� מידי. בבקשה. כ�ות לעד מר אברה( גוסטמ� לדיו� ההוכח

  17 

 18  פרטי( על אירוע הצעקות בהפסקה.] מנסה להוציא מנורעור� די� ברקע שומעי( את [

  19 

 20  :ד מנור"עו

 21  סליחה כבודו, לאור ההצהרה,

  22 

 23  :ד נקדימו�"עו

 24  אפשר להדפיס רק לנו את ההזמנה?

  25 

 26  :בית המשפט

 27  זה מה שאני עושה.

  28 

 29  :ד נקדימו�"עו

 30  תודה רבה.

  31 

  32 
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 1  :ד מנור"עו

 2  כבודו,

  3 

 4  :בית המשפט

 5אני מדפיס את הפרוטוקול, אדוני ישלח מישהו מצוות משרדו שיל� למזכיר הראשי או מי שלא שובת 

 6  היו(.

  7 

 8  :ד מנור"עו

 9אני לא זכיתי להיות באירוע הזה, אבל אומר לי חבר הכנסת  � סליחה, כבודו, לאור ההצהרה שנאמרה

 10חז� שג( כ� לא היה באירוע שרבי( מהנוכחי( באול( טועני( שהאירוע היה בדיוק הפו�, שהיו צעקות 

 11ת העד צועק על אביו מהכיוו� השני ולא מהכיוו� שנטע�. חבר הכנסת חז� שהגיע לאירוע בסופו שמע א

 12א גאולה לעול(. אני ו לפרוטוקול אני מוסר דברי( בש( אומר( כדי להביאז כיוו� שהצהירולא להפ�, 

 13  לא הייתי ש(.

  14 

 15  :בית המשפט

 16  וזמ� לחקור את העד בחקירה נגדית.אז ג( הדברי( של אדוני נרשמו. אדוני מ

  17 

 18  :, מר טל כה�, לאחר שהוזהר כחוק1/גנההעד 

  19 

 20  :ד מנור"עו

 21  צהריי( טובי( מר כה�.

  22 

 23  :העד, מר כה�

 24  טובי(.צהריי( 

  25 

 26  חקירה נגדית

 27  בוא ננפה, בוא נעשה מיפוי של* בתמונה המשפחתית. אתה אחיי� של יוסי חז�?  ש:

 28  אני אחיי� של אשתו.   ת:

 29  אתה אחיי� של אשתו, ואתה ב� דוד של אביתר דרעי שהוא ג% עד במשפט הזה.   ש:

 30  אמת.  ת:

 31. הפרוטוקול לא שומע כשאתה עושה כ� ע% הראש, אני צרי* �26/01/16ואתה נתת תצהיר ב  ש:

 32  תשובה ורבלית. 
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 1  אוקי. כ�.   ת:

 2  מאז התצהיר הזה דיברת ע% מישהו על המשפט הזה?   ש:

 3  תגדיר מישהו.   ת:

 4  אתה לא יודע מה זה מישהו?  ש:

 5  תגדיר מישהו.  ת:

 6  מישהו זה ב� אד%.   ש:

 7  אני כ� דיברתי ע( עורכי הדי� על זה.   ת:

 8  חו. מעורכי הדי�.   ש:

 9  אוקי.   ת:

 10  חו. מעורכי הדי� יש עוד מישהו שאתה דיברת אתו?  ש:

 11  לא. ע( אביתר דיברתי במסגרת זה שסבא שלנו נפטר ז"ל לפני שבועיי( שלוש.   ת:

 12  על המשפט הזה אתה לא דיברת ע% א" אד% בעול% חו. מעורכי הדי�.   ש:

 13  לא.   ת:

 14  זאת העדות של*.   ש:

 15אני דיברתי על זה, כמוב� שאני דיברתי על זה. אני דיברתי על זה ע( אבא שלי, אני דיברתי   ת:

 16שלי על מה שאני הול� לעשות על מה שהול� להיות, אבל לא פרטי( שלא  אמאעל זה ע( 

 17  אמורי( לדעת, לא משהו ש, 

 18  ע% אביתר דרעי אתה דיברת?   ש:

 19  רטי( של זה לא. על זה ששנינו הולכי( להעיד במשפט כ�, על הפ  ת:

 20אז רק הסתכלת% אחד על השני ואמרת% אנחנו הולכי% להעיד במשפט ויותר לא אמרת%   ש:

 21  כלו%. זה הגרסה של*. 

 22  בגדול כ�, אנחנו שנינו ידענו שאנחנו הולכי( להעיד במשפט.   ת:

 23  אז בגדול כ�, ובקט�?  ש:

 24  ג( כ�.   ת:

 25נו הולכי% להעיד במשפט, הוא אמר אז זהו, אתה פגשת את אביתר דרעי, אתה אמרת לו אנח  ש:

 26  ל* אנחנו הולכי% להעיד במשפט ויותר לא אמרת% מילה וחצי מילה על המשפט הזה. 

 27  זה לא היה ככה, זה לא היה במילי( האלה וזה לא היה בדיוק מה שקרה.   ת:

 28  ספר אי* זה קרה.   ש:

 29י לזכור לדעתי, אבל כ� אני לא זוכר בדיוק אי� זה קרה, כי זה לא משהו שהיה לי כל כ� חיונ  ת:

 30דיברנו במסגרת זה שהוא ב� דוד שלי, וכ� דיברנו במסגרת זה כל מה שקרה ש( וכל מה שהיה 

 31ש(. מה כל אחד הול� להגיד וא( דיברנו בינינו על מה שהול� להיות ממש לא, ג( עכשיו 

 32  כשהתראינו בחו6 אמרנו שלו( ולחצנו יד וזהו. 
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 1  , אבל לא דיברת% על מה שתעידו. זה הגרסה של*.אז דיברת% על מה שהיה ומה שקרה  ש:

 2  בדיוק.   ת:

 3  אוקי. אני לא יודע א% הפרוטוקול שמע אות*.   ש:

 4  ג( לא, לא דיברנו על מה שהיה ועל מה שקרה.   ת:

 5  אבל לפני רגע אתה אמרת את זה.   ש:

 6  לא, דיברנו כחלק משיחה של ב� דוד וב� דוד. לא דיברנו על המשפט יותר מדי.   ת:

 7  האירועי% בבורגס הוזכרו בשיחה שלכ%?  ש:

 8  לא שאני זוכר.   ת:

 9שניות, לא שנתיי%, אתה אמרת דיברנו על מה שהיה ומה שקרה. ועכשיו  40תראה, לפני   ש:

 10  אתה לא זוכר על האירועי% בבורגס? 

 11דיברנו על מה שהיה ועל מה שקרה, לא דיברנו על זה לפרטי פרטי(, אני לא זוכר את זה.   ת:

 12  תקשיב, 

 13  מה שהיה ומה שקרה איפה, לא בבורגס, בחיפה?   :ש

 14  בבורגס, זה ברור שבבורגס. תקשיב,   ת:

 15  אז דיברת% על מה שקרה בבורגס.   ש:

 16רק רגע, רק שניה, אנחנו לא דיברנו על מה שהול� להיות ועל מה שאנחנו מתכנני( לעשות פה   ת:

 17לה להגיד ל� אני לא זוכר או משהו כזה חלילה, אנחנו כ� דיברנו שיחות שלי ושלו מילה במי

 18  מה דיברנו, לא ראיתי לנכו� לזכור את זה אפילו. 

 19  אוקי. אתה עבדת בקזינו מספר ימי% ופוטרת מהעבודה, נכו�?   ש:

 20  לא.   ת:

 21  זה לא נכו�.   ש:

 22  אני עבדתי בקזינו חודש ואני החלטתי לעזוב מרצוני הטוב וחופשי.   ת:

 23  בדת חודש?יש ל* תלוש משכורת שתוכל להראות לנו שע  ש:

 24  לא. אני עבדתי,   ת:

 25  יש ל* הוכחה אחרת שעבדת חודש?   ש:

 26  כ�.   ת:

 27  כ�? והיא?   ש:

 28  פייסבוק, מספיק טוב?   ת:

 29בית משפט או לעור* הדי� ישגב נקדימו� את הפייסבוק שמוכיח  ודאז אתה תוכל להעביר לכב  ש:

 30  שעבדת ש% חודש. 

 31זה מוכיח שאני הייתי ש(, להוכיח שעבדתי ש( אני הלכתי בשביל זה, אני לא הלכתי בשביל   ת:

 32  לטייל. 
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 1  זה חודש על מ"מ שעבדת או,  ש:

 2  אני לא זוכר.   ת:

 3  אולי זה היה שלושה שבועות, יכול להיות?  ש:

 4  אני לא זוכר, אני צרי� להסתכל בדרכו� שלי, אני לא זוכר.   ת:

 5  אז יכול להיות שלושה שבועות?   ש:

 6  יכול להיות.   ת:

 7  אה, לפי הדרכו� תוכל להגיד לנו כמה זמ� עבדת?   ש:

 8  כ�.   ת:

 9  אז אי� ל* בעיה לשלוח לנו צילו% של הדרכו� שנדע א% עבדת שבוע, שבועיי% או חודש.   ש:

 10  לא.   ת:

 11  אי� בעיה.   ש:

 12  אני אשלח.   ת:

  13 

 14  :עו"ד מנור

 15  לא צרי� לעכב את המשפט בשביל זה.אז א( כבודו מוכ� להורות לעד לשלוח לנו צילו( של הדרכו� 

  16 

 17  :בית המשפט

 18  הוא אמר שאי� בעיה, בסדר גמור.

  19 

 20  המש* חקירה נגדית

 21  א( עבדתי שלושה שבועות או חודש? זאת הבעיה צילו( של הדרכו�  ת:

 22  אולי שבועיי%?   :ש

 23  אולי.   :ת

 24עבדתי בקזינו  2013במהל*  � 2אז כבר לא צרי* את הדרכו�, טוב. אז כשאתה אומר בסעי"   ש:

 25גולד בסאני בי.' שבבורגס בולגריה, להל� הקזינו, בי� היתר בתחו% האבטחה וזאת בזמ� 

 26שמנהלו הכללי של הקזינו היה מר אור� חז� אז זה אולי חודש, אולי שלושה שבועות אולי 

 27  שבועיי%. 

 28לא, זה לא היה שבועיי(, זה היה יותר משבועיי(. זה היה בסביבות חודש, אני לא זוכר בדיוק.   ת:

 29  שוב, בוא נמשי� הלאה, אני אבדוק את זה בבקשה. 

 30  אז חזרנו לדרכו� אז תביא לנו את הדרכו� וניזכר.   ש:

 31  בסדר גמור. אני אמרתי ל� מההתחלה, אי� בעיה. אני אביא ל� את הדרכו�.   ת:

 32  י�. מי היה ולדו?מצו  ש:
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 1  ולדו היה אחד המנהלי( הבולגריי( של הקזינו. מה בדיוק היה התפקיד שלו?  ת:

 2  אחד המנהלי% הבולגריי%, כמה מנהלי% בולגריי% היו?   ש:

 3  אחד. סליחה.   ת:

 4  אחד. אז הוא היה המנהל הבולגרי של הקזינו.   ש:

 5  כ�.  ת:

 6  ואור� חז� היה מנהל הכללי.   ש:

 7  נכו�.   ת:

 8  ענת*. מה היתה חלוקת העבודה ביניה%? ככה לט  ש:

 9  אני לא יודע בדיוק.   ת:

 10  אולי אור� היה מנהל המלו� שבתוכו ג% הקזינו וולדו היה מנהל הקזינו?   ש:

 11  לא. חד משמעית לא.   ת:

 12  זה חד משמעית לא. מה הוא היה אתה לא יודע בדיוק אבל זה שהוא לא היה זה אתה יודע.   ש:

 13אחראי על הקזינו, הוא היה הוא ניהל את תחו( הקזינו. מה בדיוק  חד משמעית לא. הוא היה  ת:

 14הוא עשה אני לא יודע, אני לא נכנסתי למשרד יותר מדי, אני לא ראיתי יותר מדי. אבל המלו� 

 15  והקזינו לא היו קשורי( אחד לשני. זה שגרנו ש( וזה ישנו ש( זה משהו אחר. 

 16  זה לא היה באותו בניי�.   ש:

 17  בניי�.  זה היה באותו  ת:

 18  אה, זה היה באותו בניי�. בסדר גמור. וגרת% ש% וישנת% ש%.   ש:

 19  נכו�.   ת:

 20  וג% אורחי% של הקזינו גרו ש% וישנו ש% במלו�.   ש:

 21  אני לא זוכר איפה האורחי( של הקזינו ישנו.   ת:

 22אתה לא זוכר. אוקי. עכשיו תראה, אתה בעיניי% של* אתה לא ראית את אור� חז� במועדו�   ש:

 23  . "רד רוז"פנות החש

 24  אוקי.   ת:

 25  אני שואל זה נכו� או זה לא נכו�?   ש:

 26  אני לא ראיתי בעיניי( שלי.   ת:

 27אתה לא ראית בעיניי% של*, יפה. ואתה בעיניי% של* ג% אתה לא ראית ובאוזניי% של* לא   ש:

 28שמעת שאור� חז� מזמי� נערות ליווי למלו�, סליחה לקזינו או משל% עבור� כס" או מקבל 

 29בגלל זה כס", שלושת אלה, לא מקבל כס", לא משל% כס" ולא מזמי�, אתה לא ראית את 

 30  מעת אות%, זה נכו� או זה לא נכו�? שלושת הדברי% האלה ולא ש
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 1אני שמעתי ממר אור� חז�, מחבר הכנסת בכבודו ובעצמו שהוא אמר לי שא( אני אדאג להביא   ת:

 2איזשהו לקוח כבד נקרא לו, אז הוא ידאג לכל הרצונות שלו, הוא ידאג לכל מה שהוא רוצה, 

 3  וי. א( זה הסעות, א( זה אוכל א( זה שתייה וכמוב� זה ג( נערות ליו

 4  זה לא מה שאני שאלתי. אני מבטיח ל* לסעי" הזה אנחנו נגיע.   ש:

 5  אוקי.  ת:

 6אתה בעיניי% של* באוזניי% של* לא ראית ולא שמעת את אור� חז� מזמי� נערת ליווי בשביל   ש:

 7מישהו, לא ראית ולא שמעת אותו מקבל כס" על זה, ולא ראית אותו ולא שמעת אותו נות� 

 8  ו זה לא נכו�? כס" על זה. זה נכו� א

 9  נכו�.   ת:

 10  לתצהיר של*.  4יפה. עכשיו, בוא באמת נדבר על מה שסיפרת לפני רגע. זה סעי"   ש:

 11  אוקי.  ת:

 12פעמי% לא הצלחתי להבי� אותו ואני אגיד ל* מה אני לא הבנתי.  4האמת אני קראתי אותו   ש:

 13ז� אמר לי שא% אתה אומר במסגרת עבודתי בקזינו אני הייתי מחלק וזה, זכור לי שאור� ח

 14  אביא לקזינו לקוח משמעותי אז הקזינו ידאג לכל רצונותיו לרבות הזמנת נערות ליווי. 

 15  אוקי.  ת:

 16אני אגיד ל* למה אני לא הבנתי כי בני אד% לא מדברי% ככה, בני אד% אומרי% א% תביא   ש:

 17הגיוני נדאג לנו לקוח כבד לקזינו נדאג לו לכל דבר בעול%, אבל למה שב� אד% יגיד ל* זה לא 

 18  לו לכל וג% לנערות ליווי?

 19  כי זה חלק מהדברי( שמושכי( שחקני( לקזינו.   ת:

 20אז א% זה חלק מהדברי% למה הוא צרי* היה להגיד את זה, זה לא מספיק שהוא אמר נדאג   ש:

 21  לו לכל? 

 22  לא.   ת:

 23  'י%, הוא לא אמר, הוא לא אמר למסאז  ש:

 24  לא יודע הוא בחר להגיד את זה. אתה שואל אותי למה הוא אמר את זה? אני   ת:

 25  ככה מילה במילה הוא אמר.   ש:

 26אני זוכר שהוא אמר לי שא( אני אביא, אני לא זוכר מילה במילה, אני זוכר את הבסיס א(   ת:

 27  אני אביא לקוח משמעותי לקזינו אנחנו נדאג לו להכל, לרבות נערות ליווי. 

 28  הבנת מזה שידאגו לו ג% לנערות ליווי?אז יכול להיות שהוא אמר ל* נדאג לו לכל ואתה   ש:

 29  לא.   ת:

 30  כי זה דבר מקובל בקזינואי%?   ש:

 31  לא.   ת:

 32  לא יכול להיות?  ש:
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 1  לא.  ת:

 2  הוא בחר להדגיש ל* דווקא נערות ליווי.   ש:

 3  הוא בחר להדגיש את זה, כ�.   ת:

 4מעולה, אבל בפועל לא הבאת לקוח כבד לקזינו, אז אתה לא יודע א% הוא הזמי� לו נערות   ש:

 5  ליווי או לא. נכו�? 

 6  נכו�.   ת:

 7  נכו�.   ש:

 8  אני לא הבאתי מישהו שאני זוכר שהוא הביא לו נערת ליווי.   ת:

 9כלומר, עוד פע%, לא קרה שאתה זוכר מקרה או אתה ראית מקרה או אתה שמעת באוזניי%   ש:

 10  של* שאתה מביא לו לקוח כבד והוא דואג לו לנערת ליווי. 

 11  אני שמעתי באוזניי( שלי, הוא אמר לי בפירוש.   ת:

 12  לא מה הוא אמר ל*, מה הוא אמר ללקוח?  ש:

 13  מאיפה אני יודע מה הוא אמר ללקוח?   ת:

 14 "רד רוז"במועדו� החשפנות  איפה אתה יודע זה שאלה טובה מאוד. עכשיו תראה, אתהמ  ש:

 15  אתה לא היית. נכו�? 

 16  לא.   ת:

 17  אתה לא היית א" פע%.   ש:

 18  לא. לא הייתי.   ת:

 19  לכ� ג% אתה לא יכולת לראות ש% את אור� חז� או בכלל כי אתה לא היית ש% א" פע%.   ש:

 20  א נכנסתי פנימה. אני הייתי באזור, כ�. אבל אני ל  ת:

 21  אתה לא נכנסת פנימה.   ש:

 22  אני לא נכנסתי פנימה, הייתי באזור.   ת:

 23בסדר גמור. אני מיד מסיי% כבודו, אני חושב שאני עשיתי פה את מה שאני צרי*. רק רגע.   ש:

 24עכשיו, עוד דבר כדי לחדד, על כל הנושא של הזמנות נערות ליווי ללקוחות הקזינו מידע אישי 

 25  ע כלו%. מידע אישי מה שאתה ראית בעיניי% של*. אתה לא יוד

 26מה שאני ראיתי בעיניי(? ממה שאני ראיתי בעיניי( אני יכול להגיד ל� שאני לא יודע כלו(,   ת:

 27  ממה שאני שמעתי אני יכול להגיד ל� שאני יודע. 

 28  מה שאתה שמעת אני לא שאלתי.   ש:

 29  אוקי.   ת:

 30עניי�. מה שאתה יודע, אתה ראית או אתה שמעת אוקי. מה שאתה שמעת וסיפרו ל* זה לא מ  ש:

 31  את האיש אומר לנערת הליווי אי� דבר כזה אתה יודע רק שסיפרו ל* דברי% שמעת שמועות. 
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 1אני לא ראיתי במו עיניי שאור� חז� התקשר לחשפנית או תפס איזה שהיא מישהי ביד ואמר   ת:

 2. אני כ� ידעתי שהוא זה שדאג או שיל( למישהי, את זה אני לא ראיתי במו עיניי בואילה 

 3  לחשפניות. 

 4  מה זה אתה ידעת, מאיפה אתה ידעת? משמועות, ממה שאנשי% סיפרו ל*.  ש:

 5לא, ממה שקרה, כי אני ידעתי שא( בערב שישי הול� להיות איזשהו ערב קריוקי או משהו   ת:

 6  כזה אני ידעתי שהול� להיות חשפניות ותיארתי לעצמי, ידעתי שהוא זה שמזמי�. 

 7  אי* אתה ידעת, התחלת להגיד תיארתי לעצמי. אי* אתה ידעת?   ש:

 8  ידעתי.   ת:

 9  א% אתה לא ראית א" פע% אי* אתה ידעת?   ש:

 10  כי זה היה, לא יודע להסביר אי� אני ידעתי, זה היה ידוע. זה משהו שכולנו ידענו.   ת:

 11  אוקי. זה זמ� טוב לגמור את החקירה הזאת.   ש:

 12  אוקי.  ת:

  13 

 14  :עו"ד מנור

 15  תודה רבה ל�.

  16 

 17  :בית המשפט

 18  תודה רבה ל�. יש חקירה חוזרת?

  19 

 20  :ד נקדימו�"עו

 21  אי� אדוני, תודה רבה.

  22 

 23  :בית המשפט

 24  ני, אדוני משוחרר. מי העד הבא?תודה רבה לאדו

  25 

 26  :ד נקדימו�"עו

 27  אביתר דרעי, אני מבקש לפסוק את שכרו של העד, אדוני.

  28 

 29  :בית המשפט

 30  . מאיפה אתה מגיע?100%

  31 

  32 
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 1  :כה�העד, מר 

 2  מבאר שבע.

  3 

 4  :בית המשפט

 5  מבאר שבע. אוקי.

  6 

  7 
#>26<#  8 

 9  החלטה

 10  שר בשלב הזה ישול( על ידי הנתבע.א ,4005אני פוסק את שכרו של העד בס� 
#>27<#  11 

  12 

 13  במעמד הנוכחי%. 11/09/2016, ח' אלול תשע"וניתנה והודעה היו% 

  14 

 
  

   שופט,  אלקלעי עזריה

  15 

  16 

  17 

   18 

 19  :בית המשפט

 20  תודה לאדוני, מי העד הבא.אוקי, 

  21 

 22  :ד נקדימו�"עו

 23  כ�, אביתר דרעי. אני אקרא לו.

  24 

 25  :בית המשפט

 26  .בבקשה. שלו( ל� אדוני. אני מזהיר את אדוני שבבית משפט צרי� לומר אמת

  27 

  28 

  29 
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 1  :מר אביתר דרעי, לאחר שהוזהר כחוק, 2/גנההד ע

  2 

 3  :ד מנור"עו

 4  , אדוני.צהריי( טובי(שלו(, 

  5 

 6  :העד, מר דרעי

 7  צהריי( טובי(.שלו(. 

  8 

 9  חקירה נגדית

 10  בוא ברשות* נעשה מיפוי משפחתי של*.   ש:

 11  אוקי.  ת:

 12  אתה קרוב של יוסי חז�.   ש:

 13  נכו�.   ת:

 14  מה מידת הקרבה?   ש:

 15  שלי נשואה לאשתו.  אמא  ת:

 16  של* נשואה לאשתו. ואתה ג% ב� דוד של, מה? רק רגע. אתה ג% ב� דוד של טל כה�.  אמא  ש:

 17  נכו�.   ת:

 18  ויצא ל* לדבר ע% טל כה� על המשפט שהול* להיות היו% שאתה באת להעיד?אוקי.   ש:

 19  לא יותר מדי, אבל יצא לי. מ� הסת( כ�.   ת:

 20  לא יותר מדי, מ� הסת% כ�. אז בוא תשת" אותנו.   ש:

 21כ�, אנחנו בני דודי(, משפחות שלנו ביחסי( מאוד טובי(. בלי שו( קשר למה שהול� פה, זה   ת:

 22  הכל. 

 23  פר לבית המשפט מה יצא לכ% לדבר על העדות שלכ% פה. אז בוא תס  ש:

 24מתי אתה יש משפט, מתי המשפט, קראו ל� למשפט או לא קראו ל� למשפט. דברי( כאלה.   ת:

 25  ?21�או ב 19�ב ,באיזה תארי� ,מגיע

 26רק זה. וא% מישהו אומר שדיברת% ג% על האירועי% שהיו אז זה ממש שקר, א% מישהו   ש:

 27  אומר דבר כזה. 

 28  איזה שלב?ב  ת:

 29  בשלב מאז שנתת% את התצהיר שלכ% ועד למשפט.   ש:

 30  כ�.   ת:

 31ממש שקר. מילה אחת לא דיברת% חו. ממתי �ממש�אז א% מישהו אומר דבר כזה זה ממש  ש:

 32  המשפט. 
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 1�ליו זה רק בימי( האחרוני(, בשבועתי לפרטי(, המשפט בפועל שדיברנו עיאתה נכנס א  ת:

 2  יש לנו עוד חיי( חו6 מהמשפט הזה.לפני זה לא, אנחנו אנשי(,  ;שבועיי( האחרוני(

 3  לה כוללי% שימוש בסמי%, מר דרעי?החיי% הא  ש:

 4  זה רלוונטי למשפט?  ת:

 5  זה עור* די� של* יגיד א% זה רלוונטי.  ש:

  6 

 7  :ד נקדימו�"עו

 8  ני, אני מבקש להתנגד לשאלה הזאת.אדו

  9 

 10  :ד מנור"עו

 11  למה? חיסיו� מפני הפללה?

  12 

 13  :נקדימו�ד "עו

 14מר דרעי נחקר כא� על דבר שאני לא ראיתי אותו בכתב התביעה של חברי, אני לא יודע למה השאלה 

 15הזאת רלוונטית למשפט, הוא העיד מה שהעיד וכל דבר שחורג ממה שהוא העיד ברקע הרחב שלו 

 16  נראה לי שזה לא רלוונטי. אני מתנגד.

  17 

 18  :ד מנור"עו

 19  אדוני?אני צרי� להשיב, 

  20 

 21  :בית המשפט

 22  לא.

  23 

  24 
#>30<#  25 

 26  החלטה

 27  אני מתיר את השאלה.

  28 

 29בתצהירו מר דרעי מעיד כי הוא השתמש בסמי( ביחד ע( מר חז�, ולפיכ� שאלת תדירות ועצ( 

 30  השימוש שלו בסמי( הינה רלוונטית ביותר למשפט הנדו�. 

  31 

  32 

  33 
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 1  .העד ישיב לשאלה
#>31<#  2 

  3 

 4  במעמד הנוכחי%. 12/09/2016, ט' אלול תשע"וניתנה והודעה היו% 

  5 

 
  

   שופט,  אלקלעי עזריה

  6 

  7 

  8 

   9 

 10  המש* חקירה נגדית

 11  מדי פע( כ�, אני מעש� מריחואנה. אוקי. אז  ת:

 12  מה ע% קריסטל מת'?  :ש

 13לא. לא. קריסטל מת' זה היה פע( אחת, זה היה בבורגס, כשאפילו אנחנו לא ידענו שזה   :ת

 14  קריסטל מת', זה רק בדיעבד ידענו. 

 15  הצבע? לפי  ש:

 16  לא.  ת:

 17  מה היה הצבע שלו?  ש:

 18  כחול.   ת:

 19  כחול.   ש:

 20  כ�.  ת:

 21  אי* אתה יודע שזה היה קריסטל מת'?  ש:

 22  ואז אתה יודע מה זה.  "קריסטל מת'", אתה יכול להיכנס לגוגל ולרשו( "שובר שורות"  ת:

 23  אתה ידעת,  "שובר שורות"אז מזה שקיבלת% חומר כחול וראית את   ש:

 24  ראיתי אחרי. אז אני לא ידעתי בכלל מה זה קריסטל מת'.  "שורותשובר "לא, את   ת:

 25  אז אי* אתה ידעת שזה קריסטל מת'?   ש:

 26  אחד החברי(.  ת:

 27  איזה חברי%?  ש:

 28  זה לא רלוונטי, אחד החברי( שהיה שמה.   ת:

 29  מאוד רלוונטי.   ש:



  
 

  
  יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

  חז� נ' סגל 18448�10�15 ת"א
  

  2016יולי  17  

  

 177

 1פה, אי�  סמ� הוא אחד העדי(אחד החברי( שהיה שמה, אה, בעצ( אפשר להגיד, כ�, אבי גוט  ת:

 2  בעיה.

 3  אז אבי גוטסמ�,  ש:

 4ואנחנו לא  קריסטל, קריסטל, קריסטלהוא במקרה ידע, כי אנחנו ע( הסוחר הוא אמר לנו   ת:

 5ידענו מה זה בכלל, לא היה לנו מושג מה זה, עמדנו אני, עוד בחור ואור� ולא היה לנו מושג 

 6  זה בדיעבד ידענו שזה קריסטל מת'.מה זה לא/ אחד. זהו. אחרי 

 7  , נכו�?4זאת אומרת את% היית%   ש:

 8  כ�.  ת:

 9  אתה אומר אור� חז�.  ש:

 10  כ�.  ת:

 11  אתה אומר אתה עצמ*.  ש:

 12  כ�.   ת:

 13  אתה אומר גוטסמ�.  ש:

 14  נכו�.  ת:

 15  ומי היה הרביעי?  ש:

 16  זה לא רלוונטי.  ת:

 17  מאוד רלוונטי.   ש:

 18  למה?   ת:

 19  למה זה לא עניינ*. מאוד רלוונטי. אני מבקש כבודו שהעד ישיב לשאלה.   ש:

 20  אני, אבי גוטסמ�, יוסי חז� היה איתנו ג( כ� שמה.   ת:

 21  אז הוא הרביעי.   ש:

 22  כ�. הוא הרביעי.   ת:

 23  יפה, זאת התשובה הנכונה. יוסי חז�.   ש:

 24  נכו�.   ת:

 25  אז,   ש:

 26  והיה ש( עוד ב� אד( ג(.   ת:

 27  אז רק רגע, עכשיו התבלבלתי.   ש:

 28  התבלבלת, תקרא טוב.   ת:

 29  תראה,   ש:

 30אנחנו היינו שמה אני בליווי מר חז�, הגענו יחד ע( חברי  :אני אקריא ל�, בוא אני אקריא ל�  ת:

 31  אבי גוטסמ� וע( שני חברי( נוספי(. 

 32  כ�?  ש:
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 1  הכנסת המכובד. . וחבר 4, אני וגוטסמ� זה שניי( ועוד שני חברי( נוספי( זה 4אז זה   ת:

 2  אז מי הרביעי?   ש:

 3  הרביעי אי� לי שו( עניי� להגיד את שמו.   ת:

 4  אי� ל* אולי עניי� אבל אתה צרי*.מה לעשות?   ש:

  5 

 6  :בית המשפט

 7  אני לא בטוח שכדאי פה להפליל או להכניס אנשי( אחרי(.

  8 

 9  :העד, מר דרעי

 10  רוצה הוא היה בא להופיע בתור עד.א( הוא היה 

  11 

 12  :ד מנור"עו

 13  חשוב מאוד, אדוני, משו( שהסיפור הזה עורבא פרח וכשיתחילו להגיע אנשי( הנוספי(,זה 

  14 

 15  :בית המשפט

 16  הוא הזכיר מספיק שמות ולא צרי�, יש מספיק,

  17 

 18  :העד, מר דרעי

 19  תביאו אותו לעדות א( את( רוצי(, אני בטוח שא( יבקשו ממנו הוא לא יתנגד.

  20 

 21  :בית המשפט

 22אני לא מחייב אותו  שלא מעורבי( מעבר למידה. אני לא מתיר.לא צרי� פה להכניס אנשי( אחרי( 

 23  לענות על זה.

  24 

 25  המש* חקירה נגדית

 26  תגיד לי א% הוא נכו� או לא נכו�.אני אקריא ל* תיאור ו ,אוקי. עכשיו תגיד לי בטוב*  ש:

 27  כ�.  ת:

 28  , נכו�?2013תה אומר שהגעת% לבורגס במר. א  ש:

 29  פברואר או מר6. משהו כזה.  ת:

 30  משפט אמר שלא צרי* להגיד את שמו.בית  כבודכה�, סליחה, יוסי חז� החבר ש זה יוסי  ש:

 31  נכו�.  ת:

 32  חברי%. 4גוטסמ� ואתה,   ש:
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 1  נכו�.   ת:

 2  אוקי. את% מגיעי% במר. ואז,   ש:

 3  פברואר או מר6.  ת:

 4  או מר., בתצהיר של* זה כתוב מר..פברואר   ש:

 5  אוקי.  ת:

 6ואז מר חז� לוקח אתכ% למועדו� חשפנות שהחשפניות בו מעניקות ג% שירותי מי� ואת%   ש:

 7על ידי מר חז�, נכו� מקבלי% שירותי מי� מנערות ליווי העובדי% במועדו� שתמורת% שולמה 

 8  או לא נכו�?

  9 

 10  :ד נקדימו�"עו

 11  אדוני, אני מתנגד לשאלה.

  12 

 13  :ד מנור"עו

 14  למה?

  15 

 16  :בית המשפט

 17  שמעתי את השאלה.רק רגע, עוד לא 

  18 

 19  המש* חקירה נגדית

 20  השאלה היא הא% נכו� שבביקור הזה,  ש:

  21 

 22  :ד נקדימו�"עו

 23  חברי לא הקריא מהתצהיר.

  24 

 25  :העד, מר דרעי

 26  .הוא לא הקריא מהתצהיר שלי. זה לא התצהיר שלי

  27 

 28  :ד מנור"עו

 29  קוד( כל, אני אמרתי שאני קראתי מהתצהיר של�? אני מקריא ל� קטע.

  30 

 31  :ד נקדימו�"עו

 32  מאיפה?
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  1 

 2  :ד מנור"עו

 3  מה אכפת לו מאיפה אני מקריא לו?

  4 

 5  :ד נקדימו�"עו

 6  תה צרי� לומר לו מאיפה אתה קורא.סליחה, א

  7 

 8  :ד מנור"עו

 9  אני לא רוצה להגיד לו מאיפה קורא.

  10 

 11  :ד נקדימו�"עו

 12  אז אני מבקש ממ� לומר לו.

  13 

 14  :ד מנור"עו

 15  טוב. אני אנסח את השאלה אחרת.

  16 

 17  המש* חקירה נגדית

 18אני לא קורא ל* כלו%. במהל* הביקור הזה חז� לקח אתכ% למועדו� חשפנות, אשר   ש:

 19החשפניות העובדות בו מעניקות ג% שירותי מי�, קיבלת% שירותי מי� מנערות ליווי העובדות 

 20  והתמורה שולמה על ידי חז�. נכו�?במועדו� 

 21  ?אליזה רלוונטי   :ת

 22  כ�, אני שואל אות*.  ש:

 23  אני לא יודע.  ת:

  24 

 25  :המשפטבית 

 26  הוא שואל אות� א( זה נכו�.

  27 

 28  המש* חקירה נגדית

 29  זה נכו�. כ�, זה נכו�.  ת:

 30  זה נכו�, אז למה זה לא כתוב,  ש:

 31  ואני לא רציתי להעיד על זה אבל, זה לא בתצהיר שלי  :ת

  32 
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 1  :ד נקדימו�"עו

 2  אני לא הבנתי את התשובה.

  3 

 4  :העד, מר דרעי

 5  זה לא בתצהיר שלי.

  6 

 7  :בית המשפט

 8  , אבל הוא שואל אות� א( זה נכו�.של�זה לא בתצהיר 

  9 

 10  המש* חקירה נגדית

 11  כ�, זה נכו�. אי� בעיה.  ת:

 12  אז למה זה לא כתוב בתצהיר של*?  :ש

 13  כי אני רציתי להימנע מזה.   :ת

 14  רצית להימנע ממה?   ש:

 15נערות ליווי, מועדו� חשפנות, אני במקו( אחר  –רציתי להימנע מכל מה שהקראת שמה  אני  ת:

 16  בחיי( שלי, ולא רציתי ל, 

 17  אתה רצית להימנע מזה או אתה רצית להימנע מלספר על זה?   ש:

 18  .אני רציתי להימנע מהחשיפה בבית משפט. מהחשיפה בכללי. למה, כי זה לא נוח לי  ת:

 19  צנזר אות%. אז אתה לא נתת את התמונה המלאה כי יש דברי% שאתה רוצה ל  ש:

 20  שוב, תשאל שוב את השאלה בבקשה.   ת:

 21  י יש דברי% שאתה רוצה לצנזר אות%.אני שואל א% בתצהיר של* לא נתת תמונה מלאה כ  ש:

 22יחשפו החוצה, זה הכל, יש לי חיי( אחרי( עכשיו, אני , יש דברי( שאני לא הייתי רוצה שלא  ת:

 23  לגמרי מאחורי זה.  �לגמרי 

 24  יסטל מת' זה לא מהדברי% שאתה רוצה לצנזר אות%?אבל זה שהשתמשת בקר  ש:

 25  זה היה מקרה חד פעמי. כ�. זה פחות מפריע לי א( אתה שואל אותי.  ת:

 26  ונערות הליווי זה מקרה לא חד פעמי?  ש:

 27  הרבה יותר. כ�. לי אישית זה מפריע הרבה יותר.   ת:

 28  הרבה יותר משימוש בקריסטל מת'?  ש:

 29  כ�.  ת:

 30  אוקי. בסדר גמור.  ש:

 31  פעמי, בוא נבהיר שימוש חד פעמי. כ�, בהחלט, זה שימוש חד  ת:
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 1אחד מה% הוא יוסי חז�, הדוד עכשיו בוא נראה אי* זה היה, את% היית% שני החברי% ש  ש:

 2  של*.

 3  לא, אנחנו היינו שלושה ויוסי.  ת:

 4  שלושה ויוסי כולל אור�.  ש:

 5חור נוס/. זאת היינו אני, אבי גוטסמ�, יוסי חז�, עוד ב ;לא, כולל אור� היינו ס� הכל חמישה  ת:

 6  �ו 4אומרת שהיינו 

 7  מי הל* לקנות את הסמי%?  ש:

 8  אני, הבחור שלא פה, ואור�. והיו שניי( שהיו באוטו שזה יוסי ואבי גוטסמ�.  ת:

 9  שניי% היו באוטו.  ש:

 10  נכו�.  ת:

 11על  תראה לי בבקשה איפה בתצהיר של* כתוב בכלל בר עיניי כהו מזוק�;עכשיו, אני קצת כ  ש:

 12  אוטו או על שניי% שהיו באוטו.

 13תשאל אותי תי לפרטי(, פה בתצהיר זה כתוב די בכללי. הנה עכשיו אתה פה יאתה נכנסתי א  ת:

 14  ואני אכנס את� לפרטי(.

 15  לתצהיר של* הפע%. 4נקרא את סעי" אז בוא   ש:

 16  אוקי.  ת:

 17מסוחר סמי%  יי ואני בליווי מר חז� סמי% מסוג קריסטל מת'במהל* ביקור זה רכשנו חבר"  ש:

 18  באחד מרחובות בורגס".

 19  נכו�.  ת:

 20  "–, מר חז� ואני חבריי – ולאחר מכ� הלכנו יחד"  ש:

 21  נכו�.  ת:

 22  התאכסנו וש% הסנפנו קריסטל מת'". לחדר בבית מלו� שבו"  ש:

 23  כ�.  ת:

 24  .ת'ידוע לי כי אני ראיתי את מר חז� מסני" קריסטל מ  ש:

  25 

 26  :ד נקדימו�"עו

 27  ."זכור לי"

  28 

 29  :ד מנור"עו

 30  . כ�."זכור לי"

  31 

  32 
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 1  המש* חקירה נגדית

 2אני יכול להגיד ל� שעוד לפני שהגענו לחדר אז הסוחר סמי( פתח לנו את זה בחלו� ועשינו   :ת

 3  את זה כבר אז בחלו� אני, הבחור והבחור השלישי. 

  4 

 5  :ד נקדימו�"עו

 6  ', תגיד למי אתה מתכוו�.הבחור'כשאתה אומר 

  7 

 8  :העד, מר דרעי

 9  לעד שלא מופיע פה.

  10 

 11  :ד מנור"עו

 12  לאט נל�.�לאט

  13 

 14  :העד, מר דרעי

 15  לאט.�אוקי. לאט

  16 

 17  המש* חקירה נגדית

 18  אומר שהוא ישב וחיכה לכ% באוטו. גוטסמ� בכלל  ש:

 19  באוטו. זה מה שאני אמרתי.  ת:

 20  ומש% את% הלכת% לאוטו.   ש:

 21  איפה זה סותר את מה שאני אמרתי?  ת:

 22  כשקנית% את הס% לטענת* הלכת% אתו לאוטו?   ש:

 23  ע( הס( לאוטו?  ת:

 24  ע% הס% לאוטו.   ש:

 25בוודאי, כי היינו בבורגס היינו צריכי( לחזור לסאני בי6' מ� הסת( חזרנו ע( הרכב ולא הלכנו   ת:

 26  ברגל. 

 27  אז חזרנו ברכב.   ש:

 28  כ�.  ת:

 29  אז בוא נראה מה כתוב בתצהיר של*.   ש:

 30  יאללה, בוא נראה.   ת:

 31  אי� גוטסמ�, אי� רכב, אי� נסענו אי� כלו%, במהל* ביקור זה רכשנו חבריי ואני.   ש:

 32  חבריי ואני אז אחרי חבריי אני פותח סוגריי(.   ת:
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 1  ולאחר מכ� הלכנו יחד חבריי ואני לחדר בבית מלו�.   ש:

 2  אתה לא רציני, נו, מה אתה רציני? הלכנו, נסענו.   ת:

 3  הלכנו ונסענו זה אותו דבר.   ש:

 4  מבחינתי זה אותו דבר.   ת:

 5  היינו חבריי, היינו חלק מאתנו.   ש:

 6  זה קטנוניות.   ת:

 7  הכל אותו דבר.   ש:

 8  מלו�.  so called�כ�, הלכנו מהמקו( לרכב וברכב נסענו ארבעתנו חזרה ל  ת:

 9  אבל בוא תספר לבית המשפט למה לא סיפרת בתצהיר שעשית% את הס% כבר ברחוב?   ש:

 10  קוד( כל, סיפרתי.   ת:

 11  לא, בוא תראה לי איפה סיפרת את זה.   ש:

 12  אני סיפרתי. כ�, זה לא כתוב בתצהיר שלי אבל סיפרתי. ג( אני לא מבי� מה.   ת:

 13  בתצהיר, זה לא חשוב שאתה עשית ס% ברחוב בתצהיר לספר?  ש:

 14  זה חשוב, בטח חשוב.  ת:

 15  אז למה לא סיפרת בתצהיר של*?  ש:

 16  סיבה באמת. אי� לי תשובה באמת לענות ל�. אי� לי   ת:

 17  אי� סיבה לענות לי.   ש:

 18  אי� סיבה. לא.   ת:

 19  אני מסכי% את* שאי� ל* סיבה לענות לי.   ש:

 20  נכו�.   ת:

 21  נתקד% הלאה. היה חלו� שדרכו כביכול קנית% את הסמי%.   ש:

 22  נכו�. לא, לא דרכו. לא.   ת:

 23  לא דר* החלו�?  ש:

 24לא דר� החלו�, על החלו� בעצ( נעשתה העסקה נקרא לזה, על החלו�. זה מ� אדני( כאלה   ת:

 25  גדולי(, חלו� רחב, יש קיר רחב, פה החלו� ופה יש מ�, אני אתאר ל� את זה, חצי עיגול פתוח. 

 26  באמצע הרחוב.   ש:

 27  באמצע הרחוב. כ�.  ת:

 28  ה קריסטל מת'. זאת אומרת הגרסה של* היא זאת, אתה פע% ראשונה בחיי% עוש  ש:

 29  כ�.   ת:

 30  בלי לדעת בדיוק מה זה.   ש:

 31  נכו�.   ת:

 32  על ידי זה שאתה הול*,   ש:



  
 

  
  יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

  חז� נ' סגל 18448�10�15 ת"א
  

  2016יולי  17  

  

 185

 1  לא, זה לא פע( ראשונה בחיי( שלי שנגעתי בסמי(.   ת:

 2  נגיד קוקאי� כבר היה קוד%.   ש:

 3  לא, קוקאי� לא היה קוד(.   ת:

 4  אז מה היה,  ש:

 5  .כל מיני  ת:

 6  אבל להסני" אתה לא הסנפת?  ש:

 7  לא. לא.   ת:

 8יפה. אז פע% ראשונה בחיי% שאתה הול* להסני" ואתה את ההסנפה הזאת אתה עושה   ש:

 9  באמצע רחוב בבורגס. 

 10  כ�. נכו�.   ת:

 11  על אד� חלו� של בית בתו* הרחוב.   ש:

 12  נכו�.   ת:

 13  זאת הגרסה של*.  ש:

 14  זאת הגרסה שלי בדיוק.   ת:

 15  ואת* עומדי% באותו זמ� עוד שני חברי%, נכו�?   ש:

 16  לא, חבר אחד ואור�.   ת:

 17  חבר אחד ואור�.   ש:

 18  בדיוק.   ת:

 19  אוקי. ומי משל%?  ש:

 20  אני לא זוכר, יכול להיות שאני, אני לא זוכר מי שיל(.   ת:

 21  יכול להיות שאתה?   ש:

 22  יכול להיות שאני, יכול להיות שאור�, יכול להיות שהבחור השלישי.   ת:

 23  כמה זה עלה?   ש:

 24  אני לא זוכר.   ת:

 25  ר. איזה כמות קנית%? אתה לא זוכר. אתה לא זוכ  ש:

 26  אני אגיד ל�.   ת:

 27  אה, את זה אתה זוכר.   ש:

 28  בוא אתה תעיד במקומי, אתה שואל אותי אני אענה ל�.   ת:

 29  נו, אז איזה כמות קנית?   ש:

 30אז אני אגיד ל� זאת שקית כזאת קטנה שבה בער� חצי כמות, שקית מעבדה א( אתה יודע   ת:

 31  מה זה.

 32  לא. אני לא, תסביר לי.   ש:
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 1אני אסביר ל�, כשנגיד אני עובד בחברה של מתכות אנחנו שולחי( בדיקות לחו"ל זה מגיע   ת:

 2  במי� שקית ואקו( כזאת מרובעת שיש למעלה סוגר כזה, אתה מכיר את זה. 

 3  אז הידע של* מקניית הסמי% היה מהעבודה במעבדה.   ש:

 4  יב לי. לא, אני לא עובד במעבדה. אתה לא מקש  ת:

 5  לא הבנתי טוב, איפה אתה עובד?   ש:

 6  אני עובד בחברה של מתכות.   ת:

 7  ש% למדת אי* אורזי% סמי%?  ש:

 8לא, לא, אני לא למדתי. אנחנו לפעמי( שולחי( מדי פע( אנחנו שולחי( את המוצרי( שלנו   ת:

 9( פה לבדיקה במעבדה. זה מגיע בתו� שקית מרובעת. יש בהמו� גדלי( שקיות כאלה שסוגרי

 10אות( מלמעלה, אני בטוח שא( תראה את השקית אני מדבר, זה מסגרת ע( פס כזה למעלה. 

 11ס"מ היה בה חצי ממש חצי, ואני אגיד ל� יותר מזה,  5ס"מ על  4זה היה בה בער� כמות בער� 

 12אפילו זרקנו אחרי שעשינו פע( אחת בחדר זרקנו את זה נשאר עוד שמה עוד חצי, אפילו 

 13  אולי לקחה לנו את זה.קה התבדחנו על זה שהמנ

 14  סליחה, זאת אומרת קנית% קריסטל מת' וחלק זרקת%. זאת הגרסה של*.   ש:

 15כ�. כי לא ידענו מה זה, הלכנו מהחדר והמנקה, השארנו את זה בחדר, בידיעה שהמנקה תנקה   ת:

 16  את זה, אפילו התבדחנו על זה אחרי זה ג( ע( אור�. 

 17  קנית% שקית.   ש:

 18  קנינו, כ�.   ת:

 19  שבאותו זמ�,   ש:

 20  זה עלה גרושי(, כ�? היה לנו הרבה כס/, אתה יודע באנו לש( בכל זאת בתור,   ת:

 21  באותו זמ� שקנית% זה עלה גרושי%.  ש:

 22  כ�.  ת:

 23  קנית% את הדבר הזה בגרושי%.   ש:

 24  נכו�.   ת:

 25ואני לא אעשה צחוק, לא הלכת% אתו אלא חזרת% לאוטו ונסעת% לסאני בי.' וש% נכנסת%   ש:

 26  כ% והסנפת% את הדבר הזה. לחדר של

 27  נכו�.   ת:

 28  שאת% לא יודעי% מהו.   ש:

 29  לא, אני חושב שבחדר כבר ידענו מהו.   ת:

 30  אי* אתה ידעת מהו בחדר?   ש:

 31  גוגל, פשוט מאוד.  ת:

 32  מה גוגל? תסביר לי כתבת לגוגל יש לי שקית סגורה למעלה?   ש:
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 �1 בדיוק אי� זה היה, הסוחר אני אסביר ל�, אתה רוצה שאני אסביר? אז בוא אני אספר ל  ת:

 2אמר לנו קריסטל, קריסטל, קריסטל, קריסטל לא היה לנו מושג מה זה קריסטל, אנחנו לא 

 3ידענו מה זה קריסטל, אני לא חושב שיש מישהו שיודע מה זה קריסטל, זה ש( כללי כזה. לא 

 4אחד החברי( היה לנו מושג מה זה, לקחנו הגענו לחדר כבר בחדר היה אינטרנט, אוקיי? גוגל 

 5אבי גוטסמ� העלה, אני חושב שזה קריסטל מת', כי אני מכיר את הש( הזה. וזה הכל. ואז 

 6  אתה רואה. 

 7  אי* אתה יודע שהמוכר לא שיקר אתכ% ומכר לכ% סת% איזה חשיש?  ש:

 8  מאיפה אני יודע?   ת:

 9  אתה לא יודע. מאיפה אתה יודע?  ש:

 10  אי� אני יודע שזה חשיש?   ת:

 11לא, אי* אתה יודע שזה קריסטל מת' א% אתה לא יודע מה זה קריסטל מת', אולי הוא רימה   ש:

 12  אתכ%? 

 13  יכול להיות שהוא רימה אותנו.  ת:

 14  כי אני שמעתי שזה דבר יקר, אז אולי בגרושי%,   ש:

 15  מאוד זול. �בד עלי�, זה ס( מאודאני לא יודע ממה אתה שמעת, זה לא יקר, מי שאמר ל� ע  ת:

 16  מאיפה אתה יודע?   ש:

 17  מאוד זול. באר6 אי� קריסטל מת'.�אני יודע. יש לי קצת ידע כללי רחב. אני יודע. זה ס( מאוד  ת:

 18  תגיד לי בבקשה, סליחה אתה נרקומ�?  ש:

 19לא. מה פתאו(? אני נראה כמו נרקומ�? יש לי בית ספר למוסיקה, אני מורה לפסנתר, יש לי   ת:

 20צ� הזה זה את שאני שמעתי מקוד( מהליצ� אבא של הליילדי( תחת אחריות שלי, המילה הז

 21  משהו שהוא כבר בתקופה,

 22  ?'ליצ�'למה אתה קורא לו   ש:

 23  בתקופה בקזינו.   ת:

 24  , אתה כועס עליו?'ליצ�'למה אתה קורא לו   ש:

 25  זה מחמאה.  'ליצ�'  ת:

 26  זה מחמאה, למה? שפו*. 'ליצ�'  ש:

 27  אני אשפו�, אתה רוצה שאני אשפו�?  ת:

 28  בבקשה.   ש:

 29בגדול כי הוא נוכל גדול, הוא רימה אותי הוא ואבא שלו, כ�. זה הכל ה( פגעו בי מאוד בצורה   ת:

 30שפלה, להפסיד בעסק להיות חלק בעסק ולהפסיד זה בסדר גמור, כשעושי( ל� את זה בצורה 

 31אני גונב אות�, אני חי פה על שפלה זה כבר גנבו אות�, ממש גונבי( אות� בפני( אומר ל� 

 32  . ולגריה ותאכל את הלבחשבונ� בב
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 1  אז א% הבנתי נכו� את היחס של* לאור� חז� בעיני* הוא נוכל, שפל שגנב אות*.  ש:

 2כ�. את זה אני ידעתי עוד לפני זה אני אגיד ל�, עוד לפני שנכנסנו לעסקה הזאת של הקזינו   ת:

 3( שו( יחיאל, אתה צרי� אותי, כי אחרת לא יהיה ל� שאני באתי לאבא שלו ואני אמרתי לו 

 4דבר. אבל אתה יודע מה התנאי שלי להיכנס את� לעסק הזה? זה שהב� של� אור� לא יהיה 

 5, כי אני ידעתי מי זה אור�, ידעתי מה העסקי( שהיו לו לפני, ידעתי כמה אנשי( הוא שמה

 6הכניס לחובות, ידעתי כמה אנשי( הוא חייב לה( כס/, ידעתי את הכל, ויחיאל חז�, אני לא 

 7 הב� שלי כ�?, הב� שלי, הב�אבל יחיאל חז� אמר  ,ד את זה במילי( כל כ� בוטותנעי( לי להגי

 8יבנה את  ,אני לא את� לו להתקרב לש(. הוא יטפל במקו(כלומר צנזר מילה גסה)  –(איקס 

 9המקו(, יהיה ש( ע( האדריכל, ישגיח, יראה שהמקו( נבנה כמו שצרי� והוא ע/ מש(, אני 

 10אני מצטט  וזה לא את� לו להרוס לי ג( את העסק הזה אחרי כל החיי( שהוא הרס לי בעבר

 11  אבא שלו אמר לי את זה.

 12ור� חז� שהוא נהדר, עכשיו אני מבי� את הסיפור, אתה הגעת לבורגס, אתה ידעת כבר על א  ש:

 13  נוכל שפל. 

 14  כ�, אני ידעתי ג( שהוא לא הול� להיות חלק מהעסק הזה.   ת:

 15  חששת ממנו ואתו הלכת לקנות קריסטל מת',   ש:

 16  כ�.   ת:

 17  בפע% ראשונה בחיי% של*.   ש:

 18  כ�. כ�.   ת:

 19  זאת הגרסה של*.   ש:

 20  כ�, אי� קשר בי� הדברי(, אני אסביר ל� למה. כי אני אסביר שוב.   ת:

 21  סמכת עליו.  כי  ש:

 22לא, אי� פה מה לסמו� עליו, הוא היה שמה מטע( אבא שלו ומטע( יוסי, הוא היה אחראי   ת:

 23כשהאדריכל בונה את המקו( יהיה משהו מטעמ( שיבוא וישגיח. יראה שהעבודה מתבצעת 

 24הוא שמה עד לשלב כמו שצרי� וזאת הסיבה שהוא היה שמה וזה ג( מה שאבא שלו אמר לי 

 25. לא היה לי שו( דבר אישי נגדו, כל מה שאני לא רציתי הוא כבר לא יהיה שמההזה, אחרי זה 

 26שהוא יהיה חלק מהעסק הזה. זה הכל, לפני הקזינו, ג( תו� כדי ג( שנפתח הקזינו לא היה 

 27לי שו( דבר אישי נגדו, העניי� שלי היה שהוא לא יהיה חלק מהעסק הזה, למה? כי אני ידעתי 

 28ה", הוא ידוע בש( הזה. "אור� אור� חרט"אנשי( קוראי( לו  16מה הוא עושה, הוא מגיל 

 29, זה ש( ידוע, הוא לא ב� אד( אמי�, מה לעשות? אז אני פה לא רציתי שהוא יהיה חרטה"

 30פת לי? לעשות אתו סמי(? אי� בעסק, שיישב ישגיח כל עוד אני רואה שהמקו( נבנה מה אכ

 31  קשר.

 32  אי� קשר אתה הול* לקנות סמי% ברחוב.   ש:
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 1  לעסק? אי� זה קשור לזה שאני הול� להיות שות/ של אבא שלו בעסק?כ�. אי� זה קשור   ת:

 2תגיד לי בבקשה, זה נשמע ל* הגיוני א% אד% שהוא באמת נוכל ולא אמי� ללכת אתו לקנות   ש:

 3  סמי% ברחוב? 

 4אי� זה קשור אחד לשני? אני לא עושה אתו עסקי(. עוד פע(, אני עושה ע( אבא שלו עסקי(,   ת:

 5  זה הכל. 

 6  נגיד.  2015תגיד לי בבקשה, כמה פעמי% אתה היית בבורגס? בשנת  עכשיו  ש:

 7  ?2015בשנת   ת:

 8  .2015כ�, בשנת   ש:

 9  לא הייתי בכלל בבורגס.   ת:

 10  .�2015בלא היית בכלל בבורגס   ש:

 11  לא. אני לא הייתי.   ת:

 12  ?�2013ב  ש:

 13אני הייתי ס� הכל בבורגס, כולל אותה נסיעה מדוברת אני הייתי אולי עוד איזה פעמיי( מאז,   ת:

 14פעמיי( או שלוש. במהל� העונה בוא אני אחשוב את� א( העונה היתה ממאי בער� אז אני 

 15  . זה הכל. 2013או  2012לא הייתי, אני הייתי באותה שנה, א( זה 

 16  של* שבמר. אתה הגעת לבורגס. אז רק רגע, במר. אתה אומר בתצהיר   ש:

 17  נכו�.   ת:

 18  אחר כ* מתי עוד פע% אתה היית ש%?  ש:

 19  אחרי שהמקו( נפתח, ממש כמה ימי( אחרי שהמקו( נפתח.   ת:

 20  לכמה זמ� באת?  ש:

 21  ימי( בודדי(, יומיי( או שלוש. סו/ שבוע חמישי שישי ושבת.   ת:

 22  לסו" שבוע. ויותר אתה לא היית ש%.   ש:

 23  אחרי זה. לא, אני הייתי   ת:

 24  כ�. מתי?  ש:

 25  עוד, אני לא יודע אחרי חודש או משהו כזה.   ת:

 26  לעוד יומיי% או שלושה?   ש:

 27  כ�, בדיוק, אני הייתי ש( רק ככה.  ת:

 28  לכ� אני אומר ל* שהתצהיר של* הוא תצהיר שקר, כי אתה הצהרת שאתה עבדת בקזינו.   ש:

 29שמוע? אפשר לעבוד מהקזינו ג( בוודאי, הייתי ש(. אני אספר אי� עבדתי, אתה רוצה ל  ת:

 30  מהאר6, אני הייתי אחראי, 

 31  אז עבדת בקזינו?  ש:
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 1כ�, בוא אני אסביר ל�, אני הייתי אחראי, אני הייתי בקשר ע( יחיאל וע( אשתו על הבאת   ת:

 2  שחקני( מפה. היה לי בחור פה מהאר6 שאני הייתי בקשר אתו אתה מקשיב? 

 3  אני לגמרי מקשיב, אני נהנה מכל רגע.   ש:

 4היה בחור שאני הייתי אתו בקשר והבחור הזה שאני הייתי אתו בקשר אני הייתי המתוו� בינו   ת:

 5ובי� הקזינו. אתה יכול לקרוא לזה עבודה, אתה יכול לקרוא לזה אי� שאתה רוצה. ג( כשאני 

 6והבאתי אנשי( ולקחתי אז הייתי ש( בפועל כ� עבדתי, א( אני חלק מהעסק הזה ועשיתי 

 7  עבדתי לכל דבר ועניי�. 

 8  הבנתי. אוקי. יופי. זאת אומרת בסעי",   ש:

 9  אבל מבחינתכ( אי� קזינו בכלל לא? את( אומרי( שלא היה קזינו.   ת:

 10לתצהיר של* כשאתה מצהיר במהל* עבודתי בקזינו היה ידוע לי כי  5זאת אומרת בסעי"   ש:

 11קזינו נערות ליווי זה מהאר. ידעת את זה שהוא מזמי� ש% מר חז� מזמי� עבור לקוחות של ה

 12  נערות ליווי. 

 13לא, ידעתי, זה היה ידוע, זה היה ידוע לכול(. זה חלק מהשירותי( שהקזינו נות� בלי   ת:

 14שמדברי( על זה, אבל מי כ� מדבר על זה? השותפי(, הבעלי(, אנשי( הכ� קרובי(, כ� 

 15  אני הייתי חלק מהמערכת הזאת. מדברי( על זה, אז אני ידעתי מזה, כ� 

 16  אתה ראית את אור� חז� מזמי� נערת ליווי?  ש:

 17 ,אור�אני בנוכחותי והבחור אור� ישבנו על הבמה הקטנה הזאת בקזינו והוא אמר לאור�   ת:

 18. יו( אחרי זה הוא ג( אמר לאור� מה מטופל. תקבל, אור� אמר לו תארג� לי בחורה לערב

 19אור�, אתה אמרת תביא בחורה, איפה הבחורה? אז אור� אמר לו מה היא לא הגיעה? היא 

 20  באמת לא הגיעה? אני מטפל בזה. 

 21תשמע, אתה חייב לעזור לי כי אני בגילי עיניי קצת כהו מזוק� ואיפה מה שאתה אומר עכשיו   ש:

 22ידוע ל* מהאר. עכשיו פתאו% אני שומע שישבת על כתוב בתצהיר של*? אתה מספר שהיה 

 23  הבמה. 

 24  מהאר6 וג( הייתי ש(.   ת:

 25איפה במה קטנה בתצהיר של*, איפה ישבת ע% אור�, איפה הבחורה באה איפה הבחורה   ש:

 26  הלכה? 

 27סליחה שבתצהיר לא תיארתי כמה מטרי( בנויה הבמה, זה לא רציני, השאלה של� ממש לא   ת:

 28  רצינית. 

 29  למה זה לא כתוב בתצהיר של*?  יש הסבר  ש:

 30  כי אני ממציא את הבמה, לא היתה במה.   ת:

 31  נכו�.   ש:

 32  כ�, נכו�.   ת:
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 1  כי אתה לא ראית בעיניי% של* כלו%.   ש:

 2  יש תמונות.   ת:

 3  אז תספר לי.   ש:

 4אריכי( יש לי דרכו�, א( אני יכול אני אבוא ביו( שלישי ע( הדרכו� שלי ונראה בדיוק את הת  ת:

 5  ש(. אי� בעיה. שאני הייתי

  6 

 7  :ד נקדימו�"עו

 8  נאמרו על ידי העד נאמרו בציניות.אני מבקש רק לציי�, אדוני, להקלטה שהדברי( ש

  9 

 10  :ד מנור"עו

 11  מי אמר שה( נאמרו בציניות?

  12 

 13  :העד, מר דרעי

 14  אני אומר שה( נאמרו בציניות.

  15 

 16  :ד מנור"עו

 17  אז לפי הדרכת עור� די� נקדימו�, אה, טוב,

  18 

 19  :ד נקדימו�"עו

 20  תסלח לי.לא, 

  21 

 22  המש* חקירה נגדית

 23  ה תארי� אני הייתי, חבל על הזמ�.אבל אפשר להביא את הדרכו� שלי ולראות בדיוק באיז  ת:

 24  תראה, אני אגיד ל* פשוט, אתה טורח להגיד בתצהיר של*,   :ש

 25חו6 מזה שהיו פה פגישות באר6, היו פגישות ביני ובי� יחיאל באר6. היה פגישות שלנו הרבה   :ת

 26  פגישות פה, 

 27  זה משהו שאתה ראית בעיניי%?  ש:

 28לא, אני לא ראיתי, אני הייתי חלק מהפגישות האלה. אני לא ראיתי. אני הייתי חלק   ת:

 29  מהפגישות האלה פה באר6. 

 30היר במהל* עבודתי בקזינו היה ידוע לי כי מר חז� מזמי� עוד פע%, בתצהיר של* אתה מצ  ש:

 31  עבור לקוחות של הקזינו נערות ליווי. 

 32  נכו�.   ת:
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 1  למדנו ממ* שאת העבודה אתה עשית מהאר.. אני שואל אות* כי זה לא כתוב,   ש:

 2  ג( מהאר6.   ת:

 3  ג% מהאר..   ש:

 4  ג( ש(.   ת:

 5אני שואל בתצהיר של* כיוו� שזה לא כתוב א% אתה ראית בעיניי%, אתה אומר לי בטח אני   ש:

 6  ראיתי, ישבנו על הבמה. עכשיו, א% זה היה ל* מספיק חשוב, 

 7  אני ראיתי נערת ליווי,   ת:

 8  למה להפריע לי? אני לא שוכח א" פע% את השאלות שלי למה להפריע?   ש:

 9  אוקי. קדימה.   ת:

 10כ* חשוב ל* להגיד שהיה ידוע ל* שאור� חז� מארג� בחורות זה לא היה חשוב  אז א% היה כל  ש:

 11  ל* להגיד שאתה בעיניי% של* אתה ראית אותו עושה את זה? רק עכשיו בפע% ראשונה, 

 12  אבל הנה זה בהמש� התצהיר.   ת:

 13  איפה?   ש:

 14הנה, ידוע לי, במהל� עבודתי בקזינו היה ידוע לי כי מר חז� מזמי� עבור לקוחות של הקזינו   ת:

 15נערות ליווי. נקודה. זכור לי ג( שנכחתי בשיחה בי� מר חז� לבי� אחד מלקוחות הקזינו. נכחתי 

 16בשיחה, אני לא הייתי ע( הלקוח בחדר וע( נערת הליווי, לא, נכחתי בשיחה בי� הלקוח לבי� 

 17  ז�. מר ח

 18  ומה קרה בשיחה הזאת?  ש:

 19בשיחה הזאת הלקוח ביקש מאור� שיסדר לו בחורה, זה לא היה לקוח רגיל, זה היה בחור   ת:

 20קצת מעורבב בקזינו, הוא היה חבר של כל החבר'ה מלמעלה, הוא אמר לו אני אדאג ל� 

 21  לבחורה. 

 22  ואת כל זה שכחת לכתוב בתצהיר של*.   ש:

 23  תצהיר שלי. לא, הנה, אני מקריא ל� מה  ת:

  24 

 25  :ד נקדימו�"עו

 26  זה כתוב בתצהיר שלו.

  27 

 28  :העד, מר דרעי

 29  לא מבי�. תי זה? אנייהוא אממה, 

  30 

  31 

  32 
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 1  המש* חקירה נגדית

 2ברור שהיא לא באה, עכשיו למה הבחור בא למחרת ושאל למה הבחורה לא באה, היא לא   :ש

 3  באה? 

 4  כנראה שלא.   :ת

 5  כנראה לא.  ש:

 6  כ�. את זה אני לא יודע.   ת:

 7  אז את זה מה שהבאת לנו שיש בחורה שלא באה?   ש:

 8  לא יודע? זה מה שיש וזה מה שהיה.אז מה אתה רוצה שאני אספר מה שאני   ת:

  9 

 10  :עו"ד נקדימו�

 11 י, אי� לי שאלות נוספות לעד הזה.טוב. אדונ

  12 

 13  :בית המשפט

 14  תודה רבה. חקירה חוזרת יש? 

  15 

 16  :עו"ד נקדימו�

 17  קצרה. 

  18 

 19  חקירה חוזרת

 20  ], לא מביני( מה נאמרד מנור"עושל והתובע במקביל יש התלחששות של [

 21מר דרעי, אתה נשאלת קוד% לגבי עבודה שעשית מהאר. בקזינו, עבודה שאתה עשית   ש:

 22  לנו בבקשה מה עשית בקזינו עצמו. במקו% תאר

 23עושה לאחר שנפתח הקזינו יחיאל התלונ� שכל העבודה עליו והוא צרי� לדאוג לשחקני( והוא   :ת

 24הכל, והיה לו הוא אהב להתלונ� על זה, אז אני אמרתי אי� בעיה, אני מוכ� לקחת על עצמי 

 25את זה פה. יש לי אפילו במיילי( את השמות של השחקני( שאני הבאתי. לצור� העניי�. אני 

 26אעשה את זה מפה, יש בחור בישראל שהוא אחראי על השחקני( מי מגיע ומי לא, הוא מעביר 

 27יושב במשרד כרטיסי( ומשרד הכרטיסי( מתקשר ליחיאל הוא מאשר לו את  לי שמות אני

 28זה, יחיאל מאשר כביכול את ההזמנה של הכרטיסי( זה בעיקר מה שאני הייתי עושה פה. 

 29וכשהייתי שמה אז אני הייתי עוזר לוקח שחקני( מהמלו�, לפה, נוסע מוניות אוכל. מקו( 

 30  אז אתה נות� יד. ה חלק מהעסק הזהשעובד ברוטינה, אבל כשאת

 31  כשאתה אומר מהמלו� לפה הכוונה מהמלו� לקזינו.   ש:

 32  מהמלו� לקזינו, כ�.   ת:
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 1  קזינו גולד.   ש:

 2  כ�, קזינו גולד.  ת:

  3 

 4  :עו"ד נקדימו�

 5  תודה רבה אדוני, אי� לי שאלות נוספות.

  6 

 7  :בית המשפט

 8  אדוני. צרי� לפסוק את שכרו?תודה רבה ל�, 

  9 

 10  :ד נקדימו�"עו

 11  כ�, בבקשה. 

  12 

 13  :בית המשפט

 14  אדוני? ,מאיפה אתה מגיע

  15 

 16  :העד, מר דרעי

 17  קרני שומרו�.

  18 

 19  :בית המשפט

 20  אוקי.

  21 

     22 
#>32<#  23 

 24  החלטה

 25  , שישול( בשלב זה על ידי הנתבע.4505אני פוסק את שכרו של העד בס� 
#>33<#  26 

  27 

 28  במעמד הנוכחי%. 12/09/2016, ט' אלול תשע"וניתנה והודעה היו% 

  29 

 
  

   שופט,  אלקלעי עזריה
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  1 

  2 

  3 

   4 

 5  :בית המשפט

 6  . אני מבי� שלהיו( אי� עוד עדי(.תודה לאדוני, אדוני משוחרר

  7 

 8  :ד נקדימו�"עו

 9  תפק בשני אלה ונמשי� ביו( שלישי.כמו שכבודו אמר אנחנו נס

  10 

 11  :בית המשפט

 12  בסדר גמור.

  13 

 14  :ד מנור"עו

 15נת� תצהירי( שלה(, הגיש אדוני, אני חושב שאנחנו נוכל לייעל את הדיו� עוד יותר, יש עדי( שחברי 

 16  תצהירי( שלה(, ואי� לי צור� לחקור אות(.

  17 

 18  :בית המשפט

 19  אדוני יאמר מי אלה ונוותר עליה(.אז 

  20 

 21  :ד מנור"עו

 22  הנה אני אומר,

  23 

 24  :ד נקדימו�"עו

 25  את עמית סגל.

  26 

 27  :ד מנור"עו

 28  כמוב� הכל שוב כפו/ להתנגדויות. אילנה ב� שלו( אפשר לוותר עליה, את הגברת

  29 

 30  :בית המשפט

 31  אני מבי� שזה התצהירי( הטכניי( של כל הקטעי(.

  32 
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 1  :ד מנור"עו

 2  ויניב הלפגוט. שלושת(.נכו�, אמיר גור� 

  3 

 4  :ד נקדימו�"עו

 5  נרש( ולא נביא אות(.

  6 

 7  :ד מנור"עו

 8  כ� שנשאר בעצ( לפי דעתי מהתצהירי( רק את אדו� גוטסמ�.

  9 

 10  :בית המשפט

 11  שא( היא תגיע היא אמורה להגיע? רתויש עדי( שזומנו. יש את הגב

  12 

 13  :ד נקדימו�"עו

 14  יי� לתת תשובה סופית. אני מקווה.אני לא יכול עד

  15 

 16  :ד מנור"עו

 17  בשמחה. וג( ולדו.

  18 

 19  :ד נקדימו�"עו

 20  נכו�, ולדו הגיש תצהיר. נכו�.

  21 

 22  :בית המשפט

 23  אוקי.

  24 

 25  :ד מנור"עו

 26לאור זה שנקבע תיק לספטמבר, ביו( שלישי  16:30יש לי שאלה, פשוט בגלל, א( כבודו יישב עד שעה 

 27  אבל,

  28 

 29  :בית המשפט

 30א( אנחנו נוכל לסיי( את התיק כי בעצ( הכוונה היתה לסיי( את התיק ביו( שלישי הקרוב. אבל 

 31מכיוו� שהיה עד שהיה צרי� להוציא לו זימו�, עכשיו חתמתי על החלטה היו(, א( חבר� יצליח להביא 

 32  הדיו� ביו( שלישי.  את העד הזה ליו( שלישי אז נשתדל לסיי( את
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  1 

 2  :ד מנור"עו

 3  להפסיק. 16:30�ישב אבל א( לא אפשר יהיה לבקש בשר לסיי( אני מבי� אדוני, כבודו אז א( אפ

  4 

 5  :בית המשפט

 6  א( לא נסיי( ממילא אז לא יהיה צור� להמשי�. רק רגע. החלטת סיכו(.

  7 

     8 
#>34<#  9 

 10  החלטה

 11  .09:30בשעה  ,16/07/19המש* דיו� ההוכחות נדחה ליו% 
#>35<#  12 

  13 

 14  במעמד הנוכחי%. 12/09/2016, ט' אלול תשע"וניתנה והודעה היו% 

  15 

 
  

   שופט,  אלקלעי עזריה

  16 

        17 




