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   שופט עזריה אלקלעיה לפני כבוד
  אור� אס" חז�  תובעה

  

  
  נגד

 

  עמית יצחק סגל  נתבעה
  

  1 
#>1<#  2 

 3  :%נוכחי

 4 מירב רוזנפלד מנורועורכת די� אריאל מנור עור� די�  –התובע בעצמו ובאי כחו 

 5  גב דקלה ביר� ועורכת די�ישגב נקדימו� עור� די�  –חו כאי ובהנתבע בעצמו 

  6 

  7 

  8 

 9  פרוטוקול

 10  :בית המשפט

 11  כ�, מי נוכח? וש), ש) התובע.

 12 

 13  :ד מנור"עו

 14  מירב רוזנפלד מנור והתובע בעצמו. עורכת די�אריאל מנור,  עור� די�

  15 

 16  :בית המשפט

 17  ש) הנתבע.

  18 

 19  :ד נקדימו�"עו

 20  דקלה ביר� הנתבע בעצמו. עורכת די�ישגב נקדימו�,  עור� די�

  21 

 22  :בית המשפט

 23  כ�, ומי העד שאדוני משמיע עכשיו?

  24 

 25  :ד נקדימו�"עו

 26  אשר תצהירו נמצא בפני בית המשפט. ,אדוני ,מר אבי גוטסמ�

  27 
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 1  :בית המשפט

 2  בוקר טוב מר גוטסמ�.

  3 

 4  :העד, מר גוטסמ�

 5  בוקר טוב.

  6 

 7  :מאבטח

 8  לשמור על השקט בבקשה.

  9 

 10  :בית המשפט

 11אני מזהיר את אדוני כי בבית משפט צרי� לומר את האמת א) לא יש עונשי) בחוק, תענה בבקשה על 

 12  השאלות.

  13 

 14  :העד, מר גוטסמ�

 15  בסדר גמור.

  16 

 17  :העד, מר אבי גוטסמ�, לאחר שהוזהר כחוק

  18 

 19  :ד מנור"עו

 20  מר גוטסמ�. ,בוקר טוב

  21 

 22  :העד, מר גוטסמ�

 23  בוקר טוב.

  24 

 25  חקירה נגדית

 26  מתייחס התצהיר של*, אתה צרכת סמי%?שאליה  2013בשנת   :ש

 27  כ�.  :ת

 28  באופ� קבוע?  :ש

 29  לא.  :ת

 30  מדי פע%?  :ש

 31  כ�.  :ת

 32  כולל קריסטל מת'?  ש:
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 1  לא.  :ת

 2  לא כולל קריסטל מת'?  :ש

 3  מה? באופ� קבוע או מדי פע)?  :ת

 4  מדי פע%.  :ש

 5  לא.  :ת

 6  למעשה, עד הסיפור שאותו אתה מספר בתצהיר, מעול% לא צרכת קריסטל מת'.  :ש

 7  נכו�.  :ת

 8  מה הצבע של קריסטל מת'?  :ש

 9  לפי מה שידוע לי אני לא יודע.  :ת

 10  לפי מה שידוע ל* אתה לא יודע זו תשובה נהדרת,  :ש

 11  לא, שנייה, לפי מה שידוע לי זה כחול, מהסרטי) שראיתי.  :ת

 12  ?"שובר שורות"כחול מהסרטי% שאתה ראית. מ  :ש

 13  זה נכו�.   :ת

 14  לפי הסיפור של* הוא קריסטל מת'?אי* אתה יודע שהחומר שהיה בבורגס   :ש

 15  בדקנו את זה באינטרנט אחרי זה.  :ת

 16בדקת% באינטרנט מה זה קריסטל מת'. אבל אי* אתה יודע שהחומר שהחזקת ביד הוא   :ש

 17  קריסטל מת'?

 18אני לא יודע בוודאות מה זה היה אבל לפי כל הנתוני) שראינו באינטרנט ומה שהיה לנו זה   :ת

 19  קריסטל מת'.

 20מרת, בעצ% אי� ל* ידיעה אישית אלא יש ל* חוות דעת של מומחה כקורא באינטרנט זאת או  :ש

 21  שלפי מה שבדקת באינטרנט, החומר היה קריסטל מת'. הא% זה נכו�?

 22  כ�.  :ת

 23עכשיו, ספר לי בטוב* בדיוק, אי* הייתה ההתרחשות. מהרגע שבו את% הגעת%. את%   :ש

 24  ורגס?הגעת% אתה ועוד שלושה חברי%, הא% זה נכו�? לב

 25  כ�.  :ת

 26  חודש מר,., 2013אנחנו מדברי% על   :ש

 27  זה נכו�.  :ת

 28  מי היו החברי% הנוספי%?   :ש

 29  אחד היה אביתר דרעי, והיו עוד כמה שאני לא מעוניי� להזכיר את שמ).  :ת

 30  לא מעוניי� זה לא טוב.  :ש

 31  ה) לא מעונייני) להיות מוזכרי) ואני לא, זה לא רלוונטי, אני חושב,  :ת

 32  תראה, אחד כבר הזכירו את שמו כי דרעי הזכיר את שמו.  :ש
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 1  .אוקי  :ת

 2  אז בוא רק נחזק את זה.  :ש

  3 

 4  :ד נקדימו�"עו

 5  אדוני אני מתנגד להמש�,

  6 

 7  :העד, מר גוטסמ�

 8  אני לא מעוניי�,

  9 

 10  :ד נקדימו�"עו

 11  רגע, אל תענה,

  12 

 13  :העד, מר גוטסמ�

 14  אני לא יודע מה,

  15 

 16  :ד נקדימו�"עו

 17  אל תענה, אל תענה.

  18 

 19  :המשפטבית 

 20  כ�.

  21 

 22  :ד נקדימו�"עו

 23חברי שאל את השאלה אתמול ואדוני לא התיר לגרור אנשי) נוספי) אשר אינ) מעונייני) להיגרר 

 24  אני מבקש שאדוני יורה כ� ג) עכשיו. .לכא�

  25 

 26  :ד מנור"עו

 27זה לא לגמרי מדויק כבודו. יש ש) אחד שהוזכר, מיד אני אגיע וש) נוס. אדוני לא נת�, אז אני רוצה 

 28  לבדוק את הגרסאות,

  29 

 30  :בית המשפט

 31  אז לגבי,

  32 
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 1  :ד מנור"עו

 2  על הש) אשר הוזכר.

  3 

 4  :בית המשפט

 5אז לגבי הש) אשר הוזכר אדוני יוכל לומר, לומר זה הוזכר ככל שהוזכר ולגבי הש) השני ההחלטה 

 6  נותרת בעינה, ש...

  7 

 8  :ד נקדימו�"עו

 9  תודה.

  10 

 11  :ד מנור"עו

 12  כבודו.

  13 

 14  :בית המשפט

 15  אוקי.

  16 

 17  נגדיתהמש* חקירה 

 18  יוסי חז� היה אחד האנשי% האלה?  ש:

 19  כ�.  :ת

 20עכשיו מהקטע אשר בו אתה מגיע ע% יוסי חז�, אביתר דרעי ועוד ב� אד% אחד שאנחנו לא   :ש

 21מזכירי% את שמו, לא האד% השלישי, האד% הרביעי, נקרא לו מעתה ספר לנו מה קרה, 

 22  אי* הייתה השתלשלות הענייני%.

 23  אחרי שיצאנו ממועדו� החשפנות, מישהו העלה שהוא רוצה לרכוש סמי).  :ת

 24  מישהו זה הב� אד% הרביעי?  :ש

 25  לצור� העניי�. וה) הלכו, ה) נכנסו לתו� הסמטאות, אני,  :ת

 26  מי זה ה%?  :ש

 27  אביתר דרעי, מר אור� חז� והב� אד) השלישי, אני נשארתי באוטו.  :ת

 28  רגע ואיפה יוסי?  :ש

 29  ו.נשאר איתי באוט  :ת

 30  נשאר אית* באוטו.  :ש

 31  כ�.  :ת
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 1איפה זה כתוב בתצהיר של*? תראה לי, אני פשוט בגילי לא קורא כל כ* טוב אז בוא ננסה   :ש

 2  לקרוא ביחד בסעי",

  3 

 4  :ד נקדימו�"עו

 5  נו באמת.

  6 

 7  :ד מנור"עו

 8  באמת מה לעשות.

  9 

 10  :ד נקדימו�"עו

 11  אדוני.אני מתנגד לשאלה הזאת, 

  12 

 13  :דובר

 14  אז תתנגד.

  15 

 16  :ד נקדימו�"עו

 17  אני, ואני אבקש להסביר ג) מדוע. א) דברי) כתובי) בתצהיר,

  18 

 19  :העד, מר גוטסמ�

 20  לא, אבל רגע אבל,

  21 

 22  :ד נקדימו�"עו

 23  אז ה) כתובי) בתצהיר, אז לא לשאול א) ה) לא כתובי),

  24 

 25  :בית המשפט

 26  לא, השאלה היא למה ה) לא כתובי).

  27 

 28  :ד נקדימו�"עו

 29  אבל,

  30 

 31  :בית המשפט

 32  שזה נשאל אמנ) בצורה,
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  1 

 2  :, מר גוטסמ�העד

 3  אני חיכיתי לחבריי ולמר חז� ברכב,

  4 

 5  [מדברי) יחד]

  6 

 7  :בית המשפט

 8  סליחה. ,סליחהרגע, סליחה, 

  9 

 10  :העד, מר גוטסמ�

 11  סליחה. סליחה.

  12 

 13  :בית המשפט

 14  א) מתקיי) דיו� לגבי התנגדות, אז אדוני,

  15 

 16  :העד, מר גוטסמ�

 17  כ�, אני,

  18 

 19  [מדברי) יחד]

  20 

 21  :בית המשפט

 22  כ�, מה?

  23 

 24  :ד נקדימו�"עו

 25גמור מבחינתי א) אדוני, א) אדוני מעדי. שאני אפרט את הטעמי) שלי כשהעד יוצא אז זה בסדר 

 26  כי,

  27 

 28  :בית המשפט

 29  השאלה,

  30 

 31  :ד נקדימו�"עו

 32  מה שנעשה,
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  1 

 2  :בית המשפט

 3  א) אדוני מתנגד לשאלה,

  4 

 5  :ד נקדימו�"עו

 6  כ�.

  7 

 8  :בית המשפט

 9  או לאופ� הצגתה?

  10 

 11  :ד נקדימו�"עו

 12  אני מתנגד לשאלה ולתוכנה.

  13 

 14  :בית המשפט

 15  אנחנו נקרא ל� לשוב.כ�. אז אדוני ימתי� רגע מחו1 לאול) ומיד 

  16 

 17  [מדברי) יחד]

  18 

 19  :דובר

 20  מכיוו� שהוא ג) עד משפט וג),

  21 

 22  :ביר� דעו"

 23  הוא לא עד במשפט, תודה.

  24 

 25  :בית המשפט

 26  כ�.

  27 

 28  :ד נקדימו�"עו

 29הוא חיכה לחבריו ולמר חז� ברכב וה) חזרו במפורש שכתוב  5אדוני, בתצהיר של מר גוטסמ� בסעי. 

 30  . אז אי אפשר לשאול אותו למה הדברי) האלה לא כתובי) בתצהיר.לאחר שרכשו סמי)

  31 

  32 
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 1  :ד מנור"עו

 2  כבודו? ,להשיב

  3 

 4  :ד נקדימו�"עו

 5  א) אדוני רוצה,

  6 

 7  :בית המשפט

 8  כ�.

  9 

 10  : ד נקדימו�"עו

 11  שינסח מחדש את השאלה.

  12 

 13  :בית המשפט

 14  לנסח מחדש את השאלה במקו),או שאדוני באמת מעדי. 

  15 

 16  :דובר

 17  החלטות.

  18 

 19  :בית המשפט

 20  לחסו�, אדוני ישאלה את השאלה, מה, אי� אדוני מנסח את השאלה.

  21 

 22  :ד מנור"עו

 23  אני אומר לכבודו, לכבודו, העד יודע יפה מאוד להגיד אני ועוד שניי) הגענו לבורגס.

  24 

 25  :בית המשפט

 26  כ�.

  27 

 28  :ד מנור"עו

 29אבל באוטו הוא פתאו) לבד. אז אני רוצה לשמוע למה הוא לא הזכיר שיוסי  ,הוא מזכיר עוד אנשי)

 30  חז� היה איתו.

  31 

  32 
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 1  :ביר� עו"ד

 2  הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר שכ�.

  3 

 4  :ד נקדימו�"עו

 5  הוא השיב ל�.

  6 

 7  :עו"ד ביר�

 8  הוא אמר ל� שכ�.

  9 

 10  :ד נקדימו�"עו

 11  הוא השיב ל� שיוסי ישב איתו ברכב.

  12 

 13  :ד מנור"עו

 14  למה הוא לא כתב בתצהיר שהוא היה איתו באוטו.אז 

  15 

 16  :ד נקדימו�"עו

 17  אז תשאל אותו למה הוא לא כתב בתצהיר שהוא היה איתו באוטו.

  18 

 19  [מדברי) יחד]

  20 

 21  :בית המשפט

 22  אדוני, אדוני, אדוני יוכל לשאול את השאלה כפי שהוא אמר עכשיו.

  23 

 24  :ד מנור"עו

 25  אי� לי בעיה אדוני.

  26 

 27  :בית המשפט

 28  קי. אפשר,וא

  29 

 30  [מדברי) יחד]

  31 

  32 
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 1  :בית המשפט

 2  אפשר לקרוא לעד בבקשה.

  3 

 4  :ד מנור"עו

 5  עוד שאלה,

  6 

 7  :ד נקדימו�"עו

 8  בוא נשמע את זה.

  9 

 10  [מדברי) יחד]

  11 

 12  :בית המשפט

 13  רבותיי.

  14 

 15  :מאבטח

 16  הבא שידבר יצא החוצה. תודה רבה. –אני מדבר לקהל עכשיו 

  17 

 18  :ד מנור"עו

 19  ובכ�,

  20 

 21  :העד, מר גוטסמ�

 22  כ�.

  23 

 24  המש* חקירה נגדית

 25תראה מר גוטסמ�, בתצהיר של* כתוב אני חיכיתי באוטו, אז למה לא כתוב אני ועוד אחד   ש:

 26  חיכינו באוטו? כמו שכתבת אני באתי ע% עוד שני חברי% נוספי%?

 27אני חיכיתי באוטו ע) יוסי חז�, למה זה לא כתוב בתצהיר? יש אולי עוד דברי) שלא כתובי)   :ת

 28צהיר שאני יודע על מר חז� ואתה רוצה שאני אגיד בתצהיר, יש הרבה דברי) שלא כתובי) בת

 29  הכל? 

 30  בבקשה, מה אתה רוצה להגיד שלא כתוב בתצהיר?  :ש

 31  יש הרבה דברי) שאני יודע על מר חז�, אני הייתי ש) שלושה חודשי),  :ת

 32  תראה, מי,   :ש
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 1  בחברתו.  :ת

 2  מי החליט מה יהיה כתוב בתצהיר של*? אני?  :ש

 3  אני.  :ת

 4  דברי% אשר אות% אתה בחרת להגיד.אתה. אלה ה% ה  :ש

 5  נכו�.  :ת

 6  אני שואל, למה אתה לא כתבת בתצהיר שיוסי חז� היה אית* באוטו.  :ש

 7  אני לא ראיתי בזה עניי�.  :ת

 8אתה לא ראית בזה עניי�. ובזה שאתה הגעת ע% אביתר דרעי ושני חברי% נוספי% בבורגס   :ש

 9  כ� ראית עניי�?

 10  סיפרתי את הסיפור.  :ת

 11  לק מהסיפור, בוא נתקד% הלאה.וזה לא ח  :ש

 12  אני ג) לא כתבתי איזה סוג רכב, לצור� העניי�  :ת

 13מופיע, אתה ויוסי חז�, יושבי% באוטו והחברי% האחרי%, החבר הרביעי, אור� חז� ואביתר   :ש

 14  דרעי, הולכי% לקנות ס%. זאת גרסת*. הא% זה נכו�?

 15  כ�.  :ת

 16  דרעי הוא נרקומ� היה?  :ש

 17  לא.  :ת

 18  בסמי%?משתמש קבוע   :ש

 19  לא יודע.  :ת

 20  הלאה נמשי*. ואחרי כמה זמ� ה% חוזרי%? אוקילא יודע.   :ש

 21  אחרי נערי� חצי שעה, אני לא זוכר אבל.  :ת

 22  זה יכול להיות עשר דקות?  :ש

 23  לא, יותר.  :ת

 24  עשרי% דקות?  :ש

 25  סביב החצי שעה, אני לא זוכר אבל.  :ת

 26  . ה% חוזרי% ואז מה קורה?אוקי  :ש

 27  ה) חוזרי) לאוטו,  :ת

 28  ה% חוזרי% לאוטו,  :ש

 29  ה) מספרי) שה) הביאו,  :ת

 30  ה% נכנסי% לאוטו.  :ש

 31כ�, ה) סיפרו שה) הביאו את החומר הזה וה) ניסו אותו ש) אצל איפה שה) קנו, וזה הכל.   :ת

 32  ומש) נוסעי) חזרה למלו�.
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 1  ה% אומרי% שה% הביאו את החומר הזה? ה% אומרי% ש% שלו?  :ש

 2  לא.  :ת

 3  ה% לא אומרי% ש%,   :ש

 4  ש) לא.  :ת

 5  ה% אומרי% אנחנו הבאנו את החומר הזה. ומש% את% נוסעי% למלו�.  :ש

 6  כ�.  :ת

 7  ישר?  :ש

 8  ישר.  :ת

 9  ישר?  :ש

 10  כ�.  :ת

 11אתה כותב, בהמש* אותו ערב, לאחר רכישת הסמי%, אנחנו הלכנו יחד,  6תראה. בסעי"   :ש

 12  הלכנו יחד, חבריי מר חז� ואני לחדר בבית המלו�.

 13  כ�.  :ת

 14  לפני רגע הוא הנכו� או מה שכתוב בתצהיר? אז מה שאתה אמרת  :ש

 15  מה ההבדל תסביר לי?  :ת

 16  אי� הבדל א% את% נסעת%, הלכת%,  :ש

 17  אנחנו נסענו ע) האוטו,  :ת

 18  זה לא, זה לא אותו דבר.  :ש

 19  ואז אנחנו הלכנו, אנחנו ג) הלכנו ואנחנו ג) נסענו. זה, כ�.  :ת

 20  אז, זה אותו דבר.  :ש

 21  בבורגס וישנו במלו� בסאני בי1', זה מרחק נסיעה ולא מרחק הליכה.זה פשוט לא באותו, זה   :ת

 22  סליחה, עוד פע%.  :ש

 23  אני אומר, זה היה בעיר בורגס והמלו� שהשתכנו היה בסאני בי1', זה לא מרחק הליכה.  :ת

 24  אז את% נסעת% לש%?  :ש

 25  כ�.  :ת

 26  ואת% ירדת% ואת% הלכת% למלו�, כמה זמ� זה לקח?  :ש

 27  מה? הנסיעה?  :ת

 28  � זה שחזרת%, ה% חזרו לאוטו ובי� שאת% הגעת% למלו�.בי  :ש

 29  אני משער שזה משהו כמו עשרי) דקות,   :ת

 30  עשרי% דקות.  :ש

 31  אולי פחות.  :ת

 32  אז תראה, כשאמרת קוד% שלקח בער* חצי שעה עד שהביאו את הס%,  :ש
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 1  כ�.  :ת

 2  *". "אני חיכיתי לחבריי, למר חז� ברכב וה% חזרו לאחר שה% רכשו את הס% וכ* וכ  :ש

 3  כ�.  :ת

 4אתה אומר, "בהמש* אותו ערב", למה בהמש* אותו ערב? למה לא אנחנו נסענו  6 בסעי"  :ש

 5  מש% למלו� ואנחנו השתמשנו בס%? אני שואל,

 6  ככה, אני לא יודע, ככה התבטאתי, אני לא יודע, אני לא רואה בזה שו) בעיה האמת.  :ת

 7  .אוקי  :ש

 8  אתה רואה בזה בעיה?  :ת

 9  לא רואה זה לא חשוב. מה שחשוב זה מה אתה יודע. א% אני רואה או  :ש

 10  בסדר.  :ת

 11  ועכשיו אנחנו נל* הלאה, בערב הזה,  :ש

 12  כ�.  :ת

 13  אשר בו את% ישבת% ואת% השתמשת% בדבר הזה שאתה חושב שהוא קריסטל מת'.   :ש

 14  .אוקי  :ת

 15  אי* הוא היה ארוז?  :ש

 16  בתו� שקית,  :ת

 17  איזו שקית?  :ש

 18  שקית קטנה כזאת.  :ת

 19  קטנה? תראה לנו?כמה   :ש

 20  משהו כזה.  :ת

 21  תראה לי בבקשה. וכמה מתו* השקית היה החומר בתוכו?  :ש

 22  אני,  :ת

 23  אצבע?  :ש

 24  אני לא זוכר, באמת שאני, לא, כמות, אני לא זוכר בדיוק.  :ת

 25  עכשיו תסביר לי,  :ש

  26 

 27  :בית המשפט

 28  רק שנייה, העד מדגי) באצבעותיו את גודל השקית, בסביבות חמישה סנטימטר.

  29 

 30  המש* חקירה נגדית

 31  עכשיו תסביר לי בטוב*,  :ש

 32  כ�.  :ת
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 1  מה קרה בחדר. כמה זמ� את% היית% בחדר?  :ש

 2  כל אותו לילה, זה החדר שלנו.  :ת

 3  כל אותו לילה?  :ש

 4  כ�.  :ת

 5  ומר חז� היה איתכ% בחדר כל אותו לילה?  :ש

 6  לא.  :ת

 7  אלא?  :ש

 8  באיזה שהוא שלב מר חז� פרש לחדרו.  :ת

 9  איזה שלב? אחרי חצי שעה? אחרי חמש שעות?  :ש

 10  לא, יותר. חמש שעות. זה היה כמה, כמה שעות, כ�.  :ת

 11  בזמ� שהוא היה מה את% עשית%?  :ש

 12  בזמ� שהוא היה?  :ת

 13  כ�.  :ש

 14  שתינו דיברנו, צחקנו.   :ת

 15  . עוד משהו?אוקי  :ש

 16  עישנו.  :ת

 17  עכשיו תראה.  :ש

 18  והשתמשנו,  :ת

 19  בתצהיר של אביתר דרעי,  :ש

 20  כ�.  :ת

 21  , " הגענו לחדר בבית המלו� וש% הסנפנו קריסטל מת'". 4הוא כותב בסעי"   :ש

 22  כ�.  :ת

 23  "זכור לי כי אני ראיתי את מר חז� מסני" קריסטל מת'".  :ש

 24  כ�.  :ת

 25  נכו�?  :ש

 26  אני צרי� לקרוא את זה,   :ת

 27  עכשיו.  :ש

 28  .אוקי  :ת

 29  והסנפנו קריסטל מת'. בסדר עד כה? אצל* אתה כותב, שתית% אלכוהול, עישנת% ג'וינטי%  :ש

 30  כ�.  :ת

 31  יש ל* מושג למה אצל דרעי הפירוט שונה?  :ש

 32  זה לא נשמע לי שונה.  :ת
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 1  אולי התיאור היה אחרי שכבר השתמשת% בסמי%?  :ש

 2  מה?  :ת

 3  הזיכרו� של* על מה היה ש%.  :ש

 4  אני פירטתי את מה שהיה ש), אני לא יודע, אני לא,  :ת

 5  מאיפה הג'וינט?  :ש

 6  מאיפה הג'וינט?  :ת

 7  כ�.  :ש

 8  מה זה מאיפה מה, מה,  :ת

 9  מה? התשובה "מה זה מאיפה הג'וינט" זו היא התשובה של*?  :ש

 10  לא, מה היא השאלה, אני לא מבי� את השאלה.  :ת

 11  מה זה ג'וינט אתה יודע?  :ש

 12  כ�.  :ת

 13  מאיפה הג'וינט היה בחדר, הא% אתה מבי�?  :ש

 14  כ�.  :ת

 15  מאיפה הג'וינט, מאיפה הוא בא.  :ש

 16  דר גראס ג).היה, היה בח  :ת

 17  זאת אומרת, החדר שנותני% לאורחי% ש% בבורגס, יש ש% ערכה קפה שתייה ג'וינט.  :ש

 18  לא. זה היה של אחד החברי) שהיה בחדר.  :ת

 19  אה אה אז זה היה של אחד החברי% שהיה בחדר?  :ש

 20  כ�.  :ת

 21  ומאיפה הוא הביא אותו? הוא הבריח אותו מישראל,  :ש

 22  אותו. אני לא יודע, אתה תצטר� לשאול  :ת

 23  זה יוסי?  :ש

 24  לא.   :ת

 25עכשיו תאמר לי בטוב*, יש סעי" בנוסח, בוא, תספר לי עוד רגע קוד%, אי*, אי* חתמת על   :ש

 26התצהיר, זאת אומרת, דיברת ע% מישהו, שלחו ל* תצהיר, אתה אמרת מה אתה רוצה 

 27  ?שיכתבו, ישבת מול מישהו והוא אמר מה אתה כותב, אי* היה, אי* הייתה ההתרחשות פה

 28  אני אמרתי לה) את מה, את תוכ� התצהיר,  :ת

 29  מי זה לה%?  :ש

 30  לעורכת הדי� נקדימו�.  :ת

 31  לא נקדימו�, דקלה.  :ת

 32  לא חשוב, לעורכת הדי�, לא חשוב,  :ש
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 1  לדקלה,  :ת

 2  אתה אמרת לעורכת הדי�, והיא כתבה תצהיר?  :ש

  3 

 4  :ד נקדימו�"עו

 5  לא אמר מה כתוב. הוא לא ענה שהוא אמר מה כתוב.היא לא אמרה, הוא 

  6 

 7  המש* חקירה נגדית

 8  אתה אמרת לה מה הדברי%,  :ש

 9  כ�.  :ת

 10  והיא כתבה תצהיר.  :ש

 11  כ�.  :ת

 12  ואתה ראית את התצהיר.  :ש

 13  כ�.  :ת

 14ביקשת לתק� אותו? היו דברי% אשר לא הבינו אות* נכו�, שאתה לא דייקת או מה שנתנו ל*   :ש

 15  חתמת?

 16לא, אני הסתכלתי עליו, אני לא זוכר א) שינינו מהגרסה, מהד. עצמו או אחרי זה שונה, ממה   :ת

 17  שנאמר בעל פה, אבל כ�.

 18אני שמעתי טוב, את מה שאתה אמרת, אני לא זוכר א% אנחנו שינינו מהגרסה או מהד"   :ש

 19  עצמו. זה מה שאני שמעתי שאתה אמרת.

  20 

 21  :ד נקדימו�"עו

 22  נו באמת.נו באמת, 

  23 

 24  :מנורעו"ד 

 25  נו באמת. בלי הערות ביניי), בלי הערות ביניי).

  26 

 27  המש* חקירה נגדית

 28  אני אמרתי שאני לא זוכר את ש) המועדו� שנרש) וזה הכל.   :ת

 29  תראה.  :ש

 30  כ�.  :ת

 31  .4בסעי"   :ש

 32  כ�.  :ת
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 1  . לתצהיר של*.4  :ש

 2  כ�.   :ת

 3  ,4לתצהיר של*, סליחה  5. בסעי" אוקי  :ש

 4  כ�.  :ת

 5  .�5לא, בוא נל* בכל זאת ל  :ש

 6  כ�.  :ת

 7  מה שסיפרו ל*, מה שהיה ברחוב, אי� ל* שו% מושג.  :ש

 8  נכו�.  :ת

 9  אתה לא ראית כלו%.  :ש

 10  אני לא ראיתי.  :ת

 11  מהאוטו אי אפשר היה לראות שו% דבר.  :ש

 12  נכו�.  :ת

 13  ואתה לא יודע שו% דבר.  :ש

 14  נכו�.  :ת

 15  , 6עכשיו בוא נל* לסעי"   :ש

 16  כ�.  :ת

 17  משונה.הנוסח שלו בעברית קצת , 6סעי"   :ש

 18  .אוקי  :ת

 19  אני רוצה שאתה תאיר את עיניי.  :ש

 20  אני אנסה.  :ת

 21כתוב ככה, אני אקרא את זה. "בהמש* אותו ערב, לאחר רכישת  6אני אסביר ל*, בסעי"   :ש

 22הסמי%, אנחנו הל* ביחד חבריי מר חז� ואני לחדר בבית המלו� שבו אנחנו התאכסנו וש% 

 23  קריסטל מת'".שתינו אלכוהול, עשינו ג'וינטי% והסנפנו 

 24  כ�.  :ת

 25  עד פה מדובר בלשו� רבי%, נכו�?  :ש

 26  כ�.  :ת

 27זאת אומרת, כל ב� אד% מבי� כי אתה והחברי% של* ומר חז� את% הלכת% ואת% עישנת%   :ש

 28ג'וינטי% ואת% הסנפת% קריסטל מת'. אבל אתה מוצא לנכו� להוסי" עוד תוספת לסעי". 

 29  � מסני" קריסטל מת'"."זכור לי כי אני ראיתי באותו המעמד את מר חז

 30  כ�.  :ת

 31  בשביל מה הוספת את התוספת הזאת?  :ש

 32  מה זה בשביל מה?  :ת
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 1  אתה לא מבי�,  :ש

 2  מר חז� הוא,  :ת

 3  ?"בשביל מה"את המילה בעברית   :ש

 4  אז בוא אני אסביר ל�, בוא,  :ת

 5  לאיזה צור*?  :ש

 �6 כללי, אלא ג) הוא, אני אסביר ל�. אני נוגעי) במר חז� אז אני אמרתי שג) הוא, לא באופ  :ת

 7  הדגשתי כי ג) הוא חלק מהאנשי) ש, בסדר?

 8  למה זה היה חשוב להדגיש את זה?  :ש

 9  כי הוא הנושא, הוא הנושא פה.  :ת

 10  מה מערכת היחסי% של* איתו?  :ש

 11  מה מערכת היחסי) שלי איתו?  :ת

 12  כ�.  :ש

 13  אני לא מכיר אותו.  :ת

 14  אתה לא מכיר אותו.  :ש

 15מעבר, מעבר להיכרות אשר הייתה לי איתו ש), אני לא הכרתי אותו לפני, אני לא נפגשתי   :ת

 16  איתו אחרי, חו1 מאולי פע) אחת לישיבה עסקית שהייתה.

 17  לא פיטרו אות* מהקזינו?  :ש

 18  פיטרו אותי? לא.  :ת

 19  לא. ויש ל* יחסי% מצויני% ע% הקזינו.  :ש

 20  ע) הקזינו?  :ת

 21  כ�.  :ש

 22  יחסי) מצויני)?  :ת

 23  תה עבדת ש%, לא?א  :ש

 24  אני לא הבנתי, יחסי) ע) מי?  :ת

 25  אתה עבדת בקזינו?  :ש

 26  כ�.  :ת

 27  אי� ל* טענות לא" אחד, נכו�?  :ש

 28  טענות? יכול להיות שיש לי טענות.  :ת

 29  אה, יש ל* טענות?  :ש

 30  כ�, בוודאי.  :ת

 31  למי יש ל* טענות?  :ש

 32  של הקזינו. קוד) כל יכול להיות ג) שיש לי טענות למר חז� על אופ� התנהלותו  :ת
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 1  אז יש ל* טענות נגד,  :ש

 2  .יתכ�  :ת

 3  . זאת אומרת, עד עכשיו,יתכ�  :ש

 4  השאלה היא למה זה רלוונטי,  :ת

 5  ,2013משנת   :ש

 6  כ�, כ�.  :ת

 7  מה זה רלוונטי זה לא חשוב.  :ש

 8  , כ�.אוקי  :ת

 9  ,2013משנת   :ש

 10  אני לא הסכמתי איתו בכל,  :ת

 11  ,2013עד שנת   :ש

 12  אני לא הסכמתי איתו,  :ת

 13  רגע, רגע  :ש

 14  כ�.  :ת

 15  אני שואל.  :ש

 16  .אוקי  :ת

 17  ,2016עד שנת  2013משנת   :ש

 18  כ�.  :ת

 19  ,יתכ�אתה לא הצלחת לגבש דעה א% יש ל* או אי� ל* טענות נגד מר חז�, זה רק   :ש

 20  טענות? יש.  :ת

 21  שיש ל*.  :ש

 22  יש לי טענות נגדו על אופ� ניהולו של הקזינו. כ�.  :ת

 23  וזה הכל.  :ש

 24  כ�.  :ת

 25  הא% כעסת עליו?  :ש

 26  כעסתי? אני לא חושב שהוא התנהל כמו שצרי�.  :ת

 27  לא כעסת עליו?  :ש

 28  לא, אי� לי כעס אליו.  :ת

 29  ממש לא.  :ש

 30  לא.  :ת

 31  ומה הביא אות* להעיד?  :ש

 32  אני לא חושב שהוא עושה את זה בכוונה, הוא פשוט אולי לא יודע לנהל.  :ת
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 1  ומה הביא אות* להעיד? משואות הצדק?  :ש

 2  כ�, כ�.  :ת

 3  משואות הצדק.  :ש

 4  האמת היא שאני לא רציתי לבוא להעיד.  :ת

 5  כ�, כ�.  :ש

 6אני התלבטתי הרבה א) אני רוצה היו), אני, אחרי שחזרתי בתשובה א) אני רוצה לחזור   :ת

 7לכל הענייני) האלה להכניס ראש בריא למיטה חולה, כ�? אבל האמת היא שאני התלבטתי 

 8ש, א) אתה שואל. זה, זה כל בזה הרבה ואתה יודע מה ה�, מה ה� המחשבות שהיו לי ברא

 9הזמ� ר1 לי זה הנושא הזה של הנשיא קצב כמה בושה הוא עשה למדינה שנשיא של מדינת 

 10ישראל יושב בכלא. א) היה מישהו עומד בתחילת כהונתו, בתחילת הפוליטיקה של משה קצב 

 11שיש , אולי אנחנו לא היינו מגיעי) לבושה של מדינת ישראל, הב� אד) הזה לא ראויואומר 

 12  נשיא אשר יושב בכלא,

 13  אני לא הבנתי,  :ש

 14  הא) אתה מסכי) איתי? אני לא רוצה להגיע למצב הזה. אני,  :ת

 15  זאת אומרת,  :ש

 16  אי� לי שו) דבר ע) מר חז�,  :ת

 17  בגרסה של*,  ש:

  18 

 19  :ד נקדימו�"עו

 20  מר מנור, תרשה לו להשלי) את התשובה.

  21 

 22  :ד מנור"עו

 23  בבקשה.

  24 

 25  המש* חקירה נגדית

 26אני אי� לי שו) דבר נגד מר חז�, ומאוד אני התלבטתי היו) כב� אד) דתי א) בכלל אני רוצה   :ת

 27שאנשי) פה באול) ישמעו את מה שעשיתי. אני לא גאה בזה, זה לא חלק מהערכי) שלי, 

 28כשאני מסתכל אחורה אני מתבייש במה שעשיתי, תדע ל� אני ממש מתבייש שהדברי) האלה, 

 29רוא אות), מעביר בי, מעביר בי דברי) בגו., אבל כ�, עשיתי את זה רק לחזור עליה), רק לק

 30כי אני חושב שהב� אד) הוא לא, הוא ראוי אולי כב� אד), הוא לא ראוי לייצג אותי ואת 

 31מדינת ישראל. בסדר? אני לא רוצה להגיע למצב שנהיה עוד הפע) ע) ב� אד) שהוא הגיע 

 32שלא ראויי). אני מצטער, כ�. אבל הוא עשה  למצב שהוא יושב ראש הכנסת. הוא עשה דברי)
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 1דברי) שה) לא ראויי) אשר בעיניי לא ראוי לב� אד) הזה להיות יושב ראש הכנסת או חבר 

 2כנסת לא בגלל שיש לי משהו נגדו, א. אחד אני לא חושב שמגיע לו שיהיה לו כזה ב� אד) 

 3ד קשה לי ובית המשפט בכנסת. בגלל זה באתי והתלבטתי מאוד א) לבוא כי בפ� האישי מאו

 4  שאני אבוא,

  5 

 6  :דובר

 7  שקט באול).

  8 

 9  המש* חקירה נגדית

 10כי אני החלטתי שאני לא בא, בית המשפט החליט שאני אבוא ואגיד את דבריי וזו היא הסיבה,   ת:

 11  א) אתה שואל זו היא הסיבה.

 12  סיימת?  :ש

 13  כ�.  ת:

 14  . זאת אומרת, אתה אומר לנו שבעצ% נתת את התצהיר,אוקי  :ש

 15  כ�.  ת:

 16  ואת התצהיר א" אחד לא הכריח אות* לתת, לא בית משפט,  :ש

 17  זה נכו�.  ת:

 18  ולא א" אחד. משו% שאתה לא ראית שפרשת קצב תחזור. משואות הצדק נדלקו אצל*.  :ש

 19  אמת.  ת:

 20  בשנת, מתי זה היה, באחד עשרה חמש עשרה.  :ש

 21  אמת.  ת:

 22  ואז היה ב* דח" לתת תצהיר.  :ש

 23  אמת.  ת:

 24  יד חוש הצדק מטריד אותי אני ממש מבקש לתת תצהיר?למי את הפנית כדי להג  :ש

 25  אני, פנו אליי.  ת:

 26  אה, פנו אלי*?  :ש

 27פנו אליי בכל העניי� הזה שהתפר1. שאלו אותי א) אני מכיר את מר חז� ואת מה שהתנהל   ת:

 28  ואז אני,

 29  מי פנה אלי*?  :ש

 30  התקשר אליי,  ת:

 31  לא, עורכי די� אל תגיד לי, חו, מעורכי די�.  :ש

 32  מה?  ת:
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 1  שמות של עורכי די� לא צרי*,  :ש

 2  התקשר אליי,  ת:

 3  חו, מעורכי די�.  :ש

 4  י, התקשר אלי אדו� סגל.אלהתקשר   ת:

 5  כ�.  :ש

 6  כ�.  ת:

 7  כמה פעמי% את% דיברת%?  :ש

 8  פע) או פעמיי) אני לא זוכר.  ת:

 9  השיחות הוקלטו?  :ש

 10  כ�, אחת מהשיחות הוקלטה.  ת:

 11  , ומה אמר ל* מר סגל?אוקי  :ש

 12  סגל?מה אמר לי מר   ת:

 13  כ�.  :ש

 14הוא שאל אותי בגדול, אני לא זוכר בדיוק מילה במילה, הוא שאל אותי בגדול, הוא, שהוא   ת:

 15מכי� כתבה על מר חז� על ענייניו בבולגריה, הוא שאל אותי מה אני יודע, הוא שאל אותי מה 

 16  אני יכול לספר לו על ענייניו בבולגריה.

 17  כמה זמ� עבדת בקזינו?  :ש

 18. הלכתי, on and offבקזינו? מאז שהוא נפתח עד, וואו, כמה חודשי) זה היה  כמה זמ� עבדתי  ת:

 19  הלכתי באמצע, אני חזרתי, אני לא בדיוק הבנתי אחרי זה,

 20  רגע רגע,  :ש

 21  אבל הייתי בבולגריה.  ת:

 22  אז תסביר לנו בדיוק.  :ש

 23  כ�.  ת:

 24  זה שאתה היית בבולגריה, אני יודע.  : ש

 25  .אוקי  ת:

 26  בקזינו.  :ש

 27  בקזינו.  ת:

 28  כמה זמ� אתה עבדת?  :ש

 29  כמה שבועות.  ת:

 30  כמה שבועות?  :ש

 31  כ�.  ת:

 32  אתה לא פוטרת?  :ש
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 1  אני לא פוטרתי, אני, לא.  ת:

 2  באיזה תפקיד עבדת?  :ש

 3  עבדתי בחדר המצלמות.  ת:

 4  עבדת בחדר המצלמות.  :ש

 5  בהתחלה בחדר המצלמות ואחרי זה הלכתי,  ת:

 6  במש* כמה שבועות?  :ש

 7  בתור לחלק פלאיירי) ולקד) את ענייני הקזינו. שנייה, אחרי זה הלכתי ועבדתי  ת:

 8  מי היה מנהל הקזינו?  :ש

 9  אור� חז� היה המנכ"ל, היה מנהל תפעולי בחלק מהתקופה ולדי.   ת:

 10  אור� חז� היה המנכ"ל?  :ש

 11  כ�.  ת:

 12  מאיפה אתה יודע?  :ש

 13  ככה הוא טע�, אני הייתי ש), אני חלק, אני ישבתי ש), אני ישבתי ש), אתה שואל,   ת:

 14  ואתה ראית,  :ש

 15  אתה שואל רגע?  ת:

 16  את ההסכ% שלו כמנכ"ל?  :ש

 17  אתה שואל רגע?  ת:

 18  כ� אני שואל.  :ש

 19כ�, יופי. בכל הישיבות דירקטוריו� שהשתתפתי בה� הוא הוצג כמנכ"ל, באחת מישיבות   ת:

 20  הדירקטוריו� שהצבענו בה�, אנחנו הצבענו שהוא יהיה המנכ"ל.

 21  בישיבות הדירקטוריו�?אתה היית בחדר המצלמות וג% ישבת   :ש

 22  אני ג), חלק, כ�, אני יש לי ג), היו לי אחוזי) בודדי) בקזינו עצמו.  ת:

 23  ויש ל* טענות על זה שכספית לא התנהלו מול* בסדר?  :ש

 24  כספית לא התנהגו אותי? לא.  ת:

 25  לא?  :ש

 26  ההתנהלות, ההתנהלות של, ההתנהלות של הקזינו.  ת:

 27  אי� ל* טענות?מה זה ההתנהלות של הקזינו? בכס"   :ש

 28  הפסדתי קצת כס., כ�.  ת:

 29אתה הפסדת קצת כס". אז ההתנהלות של הקזינו מסתבר שהטענות זה שהפסדת קצת   :ש

 30  כס".

 31  כול) הפסידו כס. בקזינו הזה.  ת:

 32  כ�, אבל זה לא מה שהטריד אות*?  :ש
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 1  לא.  ת:

 2  הטרידו אות* משואות הצדק.  :ש

 3עשר פעמי) זה לא משנה. סכומי הכס. אשר  כ�. אני מתעקש אית� שזה לא יראה בחזרה עוד  ת:

 4  בה) מדובר ש) ה) לא כאלה סכומי) שבאמת אני צרי� לחשו. את עצמי פה אפילו.

 5  אתה יכול להראות לי פרוטוקול,  :ש

 6  כ�.  ת:

 7  כי אני אומר ל* מראש שאי� כזה,  :ש

 8  .אוקי  ת:

 9  שבו חז� מונה למנכ"ל של הקזינו?  :ש

 10  א) אני יכול להראות ל�?  ת:

 11  כ�.  :ש

 12  אני מאמי� שא) אני אחפש, אני מאמי� שאנחנו נמצא את זה.  ת:

 13  אז אי� שו% בעיה,  :ש

 14  אבל אי� אתה יודע שאי�?  ת:

 15  אתה לא צרי* לטרוח לבוא שוב.  :ש

 16  אבל אי� אתה יודע שאי�, סת) שאלה.  ת:

 17  אתה לא צרי* לטרוח לבוא שוב.  :ש

 18  כ�.  ת:

 19  אתה מוזמ� לחפש,  :ש

 20  וא) אני,  ת:

 21  כזה, אתה מוזמ� לתת אותו לעורכי הדי� כדי שיציגו אותו בבית המשפט.וא% תמצא נייר   :ש

 22  .אוקי  ת:

 23  בסדר?  :ש

 24  אי� שו) בעיה.  ת:

 25ישק", אני יודע שזה פרוטוקול שא% יש ליד* נייר כלשהו אשר אז אנא חפש ושהפרוטוקול   :ש

 26  מצביע או אומר ואפילו רומז על זה שלמר חז� יש תפקיד בקזינו, לא רק מנכ"ל,

 27  כ"ל?מנ  ת:

 28  אז תציג אותו.  :ש

 29  מה זה תפקיד, מה זאת אומרת?  ת:

 30  מנכ"ל. א% אתה רוצה מנכ"ל אז מנכ"ל,  :ש

 31  מנכ"ל זה תפקיד.  ת:

 32  זה נכו�, מנכ"ל זה תפקיד.  :ש
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 1  לא היו מיילי),  ת:

 2  מנכ"ל זה מנהל כללי.  :ש

 3  שהוא חות) בסו.,  ת:

 4  כ�.  :ש

 5  אור� חז� מנכ"ל?  ת:

 6  כ�, מה שאתה,  :ש

 7  זה תופס?  ת:

 8  שאתה רוצה, מה  :ש

 9  אני אומר ל� שהיו כמה כאלה.  ת:

 10  תביא לנו כדי שאנחנו נראה שהוא היה מנכ"ל.  :ש

 11  אי� שו) בעיה.  ת:

 12  יש ל* כמה, שו% בעיה, נתקד%. כמה זה הקצת כס" שהפסדת?  :ש

 13  זה רלוונטי?  ת:

 14  כ�.  :ש

 15  .150,000משהו כמו   ת:

 16  מה? 150,000  :ש

 17  שקל.  ת:

 18  וזה בשביל* קצת כס"?  :ש

 19  מה?  ת:

 20  ?-150,000זה בשביל* קצת כס"   :ש

 21  לא, זה לא קצת כס..  ת:

 22  זה לא קצת כס"?  :ש

 23  זה לא קצת כס. אבל זה לא מספיק בשביל להביא אותי לפה.   ת:

 24  תראה, הכתבה בטלוויזיה, אתה זוכר מתי היא פורסמה?  :ש

 25  סביבות יוני, שנה שעברה.  ת:

 26  נכו�.  :ש

 27  כ�.  ת:

 28לספר ל* את הסיפור של*. אבל את התצהיר אתה ואז משואות הצדק, קצב, היה חשוב ל*   :ש

 29  .2015נתת בנובמבר 

 30  זה נכו�.  ת:

 31  אז מה הביא אות* לתת את התצהיר? המש* רדיפת הצדק?  :ש

 32  אני הבנתי שהעניי� הזה מגיע לבתי משפט.  ת:
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 1  כ�.  :ש

 2  כל עוד לא, אי� בתי משפט, אני לא חשתי צור� להגיש תצהיר כתוב.  ת:

 3  כשיש בית משפט?  :ש

 4  יש צור� בתצהיר כתוב אני חושב, לא? אז  ת:

 5  צור* למי? ל*?  :ש

 6  צור� לבית משפט שיהיה תצהיר כתוב.  ת:

 7  אז לפי דעת* בית המשפט הוא זה שרצה שאתה תית� תצהיר?  :ש

 8  לא, אני הרגשתי שיש צור�.  ת:

 9  אתה רצית?  :ש

 10  כ�.  ת:

 11  עכשיו תגיד לי בטוב*, דרעי הוא חבר שלי?  :ש

 12  שירת איתי בצבא. דרעי הוא חבר שלי, הוא  ת:

 13  ויצא ל* לדבר איתו לפני התצהיר אחרי התצהיר על הנושא הזה?  :ש

 14  א) אני מדבר איתו עוד לפני התצהיר ואחרי התצהיר?  ת:

 15  כ�.  :ש

 16  כ� בטח, אני מדבר איתו כל הזמ�.  ת:

 17  דיברת% על התצהיר?  :ש

 18  לא.  ת:

 19  אבל על התצהיר א" פע% את% לא דיברת%? ,את% מדברי% כל הזמ�  :ש

 20  על התצהיר ספציפית?  ת:

 21  על מה שקרה בבורגס.  :ש

 22  על מה שקרה בבורגס?  ת:

 23  באות� עובדות אשר מתוארות בתצהיר.  :ש

 24  .אוקי  ת:

 25  יצא לכ% לדבר?  :ש

 26  לא.  ת:

 27  א" פע%?  :ש

 28  דיברנו, כל הזמ� אנחנו מדברי).  ת:

 29  אבל את% לא הזכרת%, אבל את הנושא הזה,   :ש

 30  של התצהיר?  ת:

 31  את% לא הזכרת%?  :ש

 32  שאנחנו דיברנו על תצהיר?  ת:
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 1  לא של התצהיר, עזוב את התצהיר,  :ש

 2  אז מה היא השאלה?  ת:

 3  של העובדות של מה שקרה בבורגס. מתי נפגשת%, לא� הלכת%, מה עשית%?  :ש

 4  לא.  ת:

 5  באיזו שעה זה היה, זמני%,  :ש

 6  לא היה צור� לדבר.  ת:

 7  מקומות.  :ש

 8  היינו ש),  ת:

 9  לא היה צור* לדבר?  :ש

 10  שנינו אי� צור� לדבר,היינו ש)   ת:

 11  וא% מישהו,  :ש

 12  על מתי וכל זה.  ת:

 13  בא והוא מעיד בשבועה של על זמני% וכולי כ� דיברת% אז הוא פשוט שקר�?  :ש

 14  כ�.  ת:

  15 

 16  :ד מנור"עו

 17  אי� לי שאלות נוספות. ,תודה רבה

  18 

 19  :בית המשפט

 20  תודה רבה, הא) ישנה חקירה חוזרת?

  21 

 22  :ד נקדימו�"עו

 23  אדוני. ,קצרה

  24 

 25  חקירה חוזרת

 26  מר גוטסמ� אתה נשאלת קוד%,  :ש

  27 

 28  :מקליט

 29  אי� צור�, אי� צור� לחבר את זה,

  30 

 31  :ד נקדימו�"עו

 32  מה? אהה אה שומעי)?
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  1 

 2  :דובר

 3  כ�.

  4 

 5  חוזרתהמש* חקירה 

 6אתה נשאלת קוד% על ידי עור* די� מנור א% לא, א% לא צרכת קריסטל מת' מעול% ואתה   :ש

 7התכוונת שאתה לא צרכת קריסטל מת' למעט השבת את מה שהשבת, בתשובה של* אתה 

 8  באותו האירוע שאתה מתאר בתצהיר, נכו�?

 9  זה נכו�.  :ת

 10שאלה אחרונה, כשאתה יצאת מהאול% לאור ההתנגדות שלי לשאלה, אנחנו שמענו צעקות   :ש

 11  שבוקעות מחו, לאול%.

 12  כ�.  :ת

 13  אתה יכול לספר בבקשה מה היו הצעקות,  :ש

  14 

 15  :ד מנור"עו

 16  סליחה.

  17 

 18  חקירה חוזרתהמש* 

 19  מי צעק והא% צעקו עלי*?  :ש

  20 

 21  :ד מנור"עו

 22  סליחה.

  23 

 24  חוזרתהמש* חקירה 

 25  כ�.  :ת

  26 

 27  :ד מנור"עו

 28  אדוני. אני מתנגד, 

  29 

 30  :בית המשפט

 31  אני מתיר את השאלה ברשות בית המשפט, כ�. ,זה לא נובע

  32 
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 1  חוזרתהמש* חקירה 

 2  כ�, אח של אור� חז�, עומרי חז�.  :ת

 3  מה הוא צעק עלי*?  :ש

 4  הוא צעק, לא, הוא צעק אל תדבר איתו אל תתקרב אל, זה,   :ת

 5  למי הוא צעק את זה?  :ש

 6  למישהו שיצא איתי, אני לא יודע מי זה.  :ת

 7  ואח של אור� חז� יצא אית* ג% כ� החוצה?  : ש

 8  כ�.  :ת

  9 

 10  :ד מנור"עו

 11  תודה, אי� לי שאלות נוספות.

  12 

 13  :בית המשפט

 14  תודה רבה.

  15 

 16  :ד נקדימו�"עו

 17  שכרו של העד בבקשה. אני מבקש לפסוק את

  18 

 19  :בית המשפט

 20  כ�, מאיפה אדוני מגיע?

  21 

 22  :העד, מר גוטסמ�

 23  מזכרו� יעקב.

  24 

   25 
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#>4<#  1 

 2  החלטה

 3  על ידי הנתבע.בשלב זה ישול) השכר  .4508אני פוסק את שכרו של העד בס� 
#>5<#  4 

  5 

 6  במעמד הנוכחי%. 13/09/2016, י' אלול תשע"וניתנה והודעה היו% 

  7 

 
  

   שופט,  אלקלעי עזריה

  8 

  9 

  10 

  11 

 12  :בית המשפט

 13  אדוני?, מי הוא העד הבא, תודה רבה לאדוני. כ�

  14 

 15  :ד נקדימו�"עו

 16לפני הבא, בישיבה הקודמת חברי שאל את העד מר טל כה� הא) הוא יוכל להמציא לבית אדוני, 

 17כה� המציא לידנו את מר  בתקופה הרלוונטית;המשפט דרכו� שמעיד על כניסתו ויציאתו מבולגריה 

 18  מבקש להגיש אותו.אני צילו) הדרכו�, 

  19 

 20  :בית המשפט

 21  .12נ/צילו) הדרכו� מוגש ומסומ� 

  22 

 23  :ד מנור"עו

 24  מי עכשיו?

  25 

 26  :ד נקדימו�"עו

 27  מונח בפני בית המשפט.אשר תצהירו , הוא מר ולדימיר טימיאלוב, אדוניהעד הבא שלנו, 

  28 

 29  ]מדברי) יחד[
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  1 

 2  :ד נקדימו�"עו

 3אבל יש לנו כא� ג) מתורגמנית לשפה הבולגרית, האנגלית, מר טימיאלוב יוכל להעיד בשפה אדוני, 

 4ככל שהעד ירגיש צור� שהוא רוצה לעבור לשפה הבולגרית, אנחנו נבקש לאפשר לעברית. מבולגרית 

 5  לו לעשות את זה.

  6 

 7  :בית המשפט

 8  אי� בעיה. כ�, מי זה המתורגמ�?

  9 

 10  :דוברת

 11  סטלה.

  12 

 13  :בית המשפט

 14  מתורגמנית לאיזו שפה?הגברת 

  15 

 16  :סטלה

 17  מבולגרית לעברית והפו�.

  18 

 19  :בית המשפט

 20  לעברית,לאנגלית אדוני לא הביא מתורגמ�? כדי שירש), צרי� לתמלל את זה, ג) מבולגרית 

  21 

 22  :סטלה

 23  ג) אנגלית אי� לי בעיה,

  24 

 25  :ד נקדימו�"עו

 26  היא יכולה ג).

  27 

 28  :דוברת

 29  אי� לי בעיה.

  30 

 31  :בית המשפט

 32  בסדר.
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  1 

 2  :ד נקדימו�"עו

 3  אז א) אדוני רוצה שאולי להתחיל את האזהרה בבולגרית אז,

  4 

 5  :בית המשפט

 6  אי� בעיה.

  7 

 8  :ד נקדימו�"עו

 9  אז העד יוכל,

  10 

 11  :ד מנור"עו

 12  סליחה אדוני,

  13 

 14  :בית המשפט

 15  טוב רגע העד, סליחה,

  16 

 17  :ד מנור"עו

 18  אני חושב על זה,

  19 

 20  :בית המשפט

 21  כ�.

  22 

 23  :ד מנור"עו

 24  רבה.אי� לי בעיה לחקור את העד באנגלית בשמחה 

  25 

 26  :בית המשפט

 27  לא, לא אני,

  28 

 29  :ד מנור"עו

 30  אי� לי ג) בעיה,

  31 

  32 
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 1  :בית המשפט

 2  אדוני, אנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת.

  3 

 4  :ד מנור"עו

 5  אבל אני לא רוצה מיקס שפות ושכל כל הדר�,אי� לי ג) בעיה עברית ובולגרית, 

  6 

 7  :בית המשפט

 8מיקס שפות, יחקרו אותו, יחקרו אותו, השאלות תהיינה בעברית, המתורגמנית תתרג) לא, לא יהיה 

 9את זה והכל בסדר. ג) א) הוא ידבר בבולגרית, אני אפילו מרשה לכ), אני אגלה לכ) בסוד, שאני 

 10  אבי� מה שהוא אומר.

  11 

 12  :ד נקדימו�"עו

 13  אנחנו לא נבי�.

  14 

 15  :בית המשפט

 16  אבל אני, אני אדע מה מתרגמי).

  17 

 18  :נקדימו�ד "עו

 19  אני רק אסביר ברשותו של אדוני לעד שהוא עומד להיחקר בשפתו. ,אדוני

  20 

 21  :בית המשפט

 22  לא, קוד) כל, אני, אני אומר,

  23 

 24  : ד נקדימו�"עו

 25  בבקשה.

  26 

 27  :בית המשפט

 28  ואז יתרגמו לו.

  29 

 30  :ד נקדימו�"עו

 31  תודה.

  32 
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 1  :בית המשפט

 2שהוא צרי� להגיד אמת בבית המשפט א) לא יש עונשי) תגידי לעד  ,קוד) כל ,תסבירי לו בבקשה

 3  בחוק,

  4 

 5  :ד מנור"עו

 6  את יכולה לעמוד על ידו.

  7 

 8  :בית המשפט

 9  כ�. מותר לה בקול, לדבר בקול שישמעו אותה. כ�, תתרגמי מה שאת הזהרת, מה שאת הסברת לו.

  10 

 11  :סטלה

 12  אני הסברתי לו שהוא צרי� להגיד את האמת.

  13 

 14  :בית המשפט

 15  ומה הוא ענה?

  16 

 17  :סטלה

 18  והוא אמר שהוא מבי�.

  19 

 20  :בית המשפט

 21  כ�? אפשר להתחיל לשאול.

  22 

 23  :העד, מר ולדימיר טימיאלוב, לאחר שהוזהר כחוק

  24 

 25  :ד מנור"עו

 26  בוקר טוב אדוני.

  27 

 28  :בית המשפט

 Dobro yotro .  29ובשפתו 

  30 

 31  :ד מנור"עו

Dobro yotro.  32 
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  1 

 2  :העד, מר טימיאלוב

Dobro yotro.  3 

  4 

 5  חקירה נגדית

 6  הנה?מאי� אתה הגעת   :ש

 7  מנפאל.  :ת

 8  מנפאל. ש% אתה מתגורר בשני% האחרונות?  :ש

 9  הוא נוסע כל הזמ� לש), לבקר.  :ת

 10  מי שיל% את הוצאות הנסיעה של*?  :ש

 11  .2עד כמה שהוא יודע, ערו1   :ת

 12  אתה לא יודע מי שיל% ל*?  :ש

 13  ה) שילמו.   :ת

 14  כמה ה% שילמו?  :ש

  15 

 16  :ד נקדימו�"עו

 17  משיב.אני מתנגד לשאלה לפני שהעד אדוני, 

  18 

 19  :בית המשפט

 20  רגע. ,רגע

  21 

 22  :ד נקדימו�"עו

 23חברי שאל לגבי הוצאות הנסיעה ואחר כ� הוא שאל כמה ה) שילמו ל� אז או שהוא יגדיר שהוא שואל 

 24  לגבי הנסיעה או,

  25 

 26  :בית המשפט

 27  כ�, אדוני ידייק בשאלה.

  28 

 29  [מדברי) יחד]

  30 

 31  :בית המשפט

 32  אדוני ידייק בשאלה.
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  1 

 2  המש* חקירה נגדית

 3  כמה ה% שילמו עבור הוצאות הנסיעה?  :ש

 4  הוא לא יודע, אמרו לו שיש כרטיס מוכ� ובית מלו� בתל אביב וככה הוא הגיע.  :ת

 5  איזה בית מלו�?  :ש

 6  יש לו את זה רשו) איפה שהוא,  :ת

  7 

 8  [מדברי) יחד]

  9 

 10  המש* חקירה נגדית

 11  אז מאיפה האדו�,  :ש

  12 

 13  [מדברי) יחד]

  14 

 15  המש* חקירה נגדית

 16  הגיע?  :ש

 17  חושב שזה אנטנה.הוא   :ת

 18  וכמה זמ� האדו� הגיע?  :ש

 19  מחר הוא חוזר.  :ת

 20  אש"ל הוא קיבל? לאוכל פה, לשירות? הוצאות לאוכל, חו, מהמלו� והכל, חו, מזה.  :ש

 21  לא, הוא לא קיבל שו) הוצאות.  :ת

 22  הוא לא קיבל שו% הוצאות, תשלו% עבור זה שהוא יבוא להעיד פה?  :ש

 23  לא.  :ת

 24  לא. תשלו% עבור הקונסול שנת� את האישור לתצהיר שלו?  :ש

 25  הוא אומר שהסכו) הוא קט� מאוד ויש לו את החשבונית,  :ת

 26  הוא שיל% מכיסו.  :ש

 27  כ�, הוא שיל) מכיסו והוא כנראה רוצה שיחזירו לו את זה, את ההוצאות.  :ת

 28  זאת אומרת, ואת הוצאות הנסיעה לקונסוליה?  :ש

 29  הוא לא צרי�. ,ו� שלו, לאזה חמש דקות ברגל מהמל  :ת

 30  עבור הימי% אשר הוא עובד כרגע, באופ� כללי, בנפאל, הוא עובד, יש לו עבודה?  :ש

 31  הוא עובד.  :ת

 32  וכמה ימי עבודה הוא מפסיד בגלל הנסיעה הזאת?  :ש
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 1  שלושה ימי).  :ת

 2ימי העבודה שאות% הוא מפסיד? הוא שלושה ימי% עבודה. הא% מישהו משל% לו עבור   :ש

 3  שהוא מתנדב להפסיד אות%?

 4כ�, כ� הוא שאל וה) אמרו לו שא) הוא מפסיד ימי עבודה אז בית משפט או מישהו צרי�   :ת

 5  לכסות לו את ההוצאות.

 6  של מה שהוא מפסיד.  :ש

 7  כ�. ,של מה שהוא מפסיד  :ת

 8ההוצאות וההפסד שיש לו, הוא ובעצ% כתוצאה מזה שהוא בא לאר, לתת עדות, חו, מהחזר   :ש

 9  לא מקבל ולו אגורה אחת?

 10    לא, לא.  :ת

 11אז מה מביא אותו מנפאל הרחוקה להעיד בבית המשפט. מאיזו סיבה הוא בא? מה היא   :ש

 12  החשיבות שהוא רואה בעדות?

 13שה) עבדו ביחד ע) אדו� חז� הוא ראה דברי). הרבה אנשי) בבולגריה ה) נפגעו מבחינה   :ת

 14יי� והוא ג) חושב שמר חז� כרגע בתפקיד חשוב במדינה והוא לא רוצה כספית מכל הענ

 15  בהמש� שהוא, אחרי שהרבה אנשי) נפגעו ש) שג) פה באר1 יפגעו אנשי).

 16  זאת אומרת, הא), תשאלי אותו הא) זה יהיה,  :ש

  17 

 18  :מאבטח

 19  רבותיי,

  20 

 21  המש* חקירה נגדית

 22  שהוא ג% כועס על חז� וג% הדמוקרטיה הישראלית יקרה לו.  :ש

 23  כ�, הוא נפגע מחז� ג) פסיכולוגית וג) כספית.  :ת

 24וג% חשוב לו, והיה עוד חלק לשאלה, א% חשוב לבצר את הדמוקרטיה הישראלית, לחזק את   :ש

 25  הדמוקרטיה הישראלית, שאנשי% כמו חז� לא,

 26הוא אומר שא) ב� אד) אחראי על הרבה אנשי) הוא צרי� לקחת את האחריות על הדברי)   :ת

 27הוא אומר שהוא, זה לא הסגנו� שלו להגיד ולחזק דמוקרטיה בולגרית או  שהוא עושה,

 28  דמוקרטיה ישראלית.

 29נכו�, זאת אומרת, אפשר לסכ% ולהגיד שהוא הגיע בטיסה מנפאל הרחוקה הנה ועוד שלושה   :ש

 30  ימי% חוזר ובא להעיד כי הוא מאוד כועס על חז�?

 31  ושב שכל ב� אד) צרי� לקחת אחריות.זה עבר כל כ� הרבה זמ� הוא כבר לא כועס. הוא ח  :ת
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 1אז בעצ% הוא בא הנה כדי לחנ* את חז�, לא מתו* כעס אלא כאקט חינוכי מתנת נפאל   :ש

 2  לישראל?

 3  כ�, כ�.  :ת

 4  וג% חייבי% לו כס" מהפרשה בקזינו?  :ש

 5  הוא לא מחכה לכס..  :ת

 6  אבל חייבי% לו?  :ש

 7  כ�.  :ת

 8  אבל זה לא חשוב הכס"?  :ש

 9  וא אומר שג) אי אפשר להוכיח את זה.לא חשוב לו הכס. וה  :ת

 Acting Manager ,"10"? בואי תגידי לו את הביטוי באנגלית "Acting Manager" מה זה  :ש

 11  כי זה ביטוי שלו,

 12הוא היה אחראי על כל העניי� הניהולי עד כמה שאני מבינה, כל העניי� של שולחנות הימור   :ת

 13  על, נהגי) שכל דבר צרי� לרו1 כמו שצרי�.

 14  בבניי� של הקזינו היה ג% מלו�?  :ש

 15  לא.  :ת

 16  לא היו דירות אשר בה% התארחו אנשי%?  :ש

 17  דירות, דירות יש, יש קזינו ויש דירות,  :ת

 18  אשר בה� התארחו,  :ש

 19  התארחו,  :ת

 20  אורחי% של הקזינו, אבל זה לא מלו� זה דירות?  :ש

  21 

 22  :ד נקדימו�"עו

 23  לא היא תרגמה לא את זה. ,לא ,לא

  24 

 25  המש* חקירה נגדית

 26  עוד פע%, בדירות התארחו אורחי% ועובדי% של הקזינו?  :ש

 27דירות. הוא אומר שארבע דירות  24הבניי� יש לו, הוא לא זוכר בדיוק כמה דירות, בסביבות   :ת

 28  בדירה השנייה מר חז�, בדירה השלישית, ,הקזינו שכר אות) ובדירה אחת הוא היה גר

  29 

 30  :בית המשפט

 31  למנוחה לעובדי).

  32 
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 1  המש* חקירה נגדית

 2  בדירה השלישית באו אנשי) מישראל,  :ת

 3  באו אנשי% מישראל ש,  :ש

 4  שעבדו. כ�, אחד, אחד ג) היה אחראי על כל,  :ת

  5 

 6  :בית המשפט

 7  מצלמות של המעקב.

  8 

 9  המש* חקירה נגדית

 10המצלמות של בית המלו�. והדירה הרביעית זה היה בשביל העובדי) של הקזינו שה) עובדי),   :ת

 11  לנוח.

  12 

 13  :ד נקדימו�"עו

 14 ]לא ברורמות של בית מלו�? כי אני שמעתי [רק תיקו�, סליחה סליחה, רק תיקו�, הא) הוא אמר מצל

 15  מצלמות, אז.

  16 

 17  המש* חקירה נגדית

 18  .[לא ברור]מצלמות של   :ת

  19 

 20  :בית המשפט

 21  כ�.

  22 

 23  :ד נקדימו�"עו

 24  , אני לא מבי�.'מלו�'אבל אני לא, אני לא שמעתי את המילה 

  25 

 26  :בית המשפט

 27  תגידי לו שיענה עוד פע) על המצלמות, שתגיד לו,

  28 

 29  המש* חקירה נגדית

 30  לא, הוא אמר לקזינו.  :ת

  31 

  32 
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 1  :ד נקדימו�"עו

 2  .אוקי

  3 

 4  :בית המשפט

 5  אבל לא, תשאלי אותו עוד פע) מה הוא אמר על המצלמות כדי שיהיה ברור.

  6 

 7  המש* חקירה נגדית

 8  על המצלמות של הקזינו, זה הוא התרגו) הנכו�.  :ת

  9 

 10  :המשפטבית 

 11  ,אוקי

  12 

 13  בית המשפטלשאלות 

 14  מישהו שגר באחד מהחדרי% האלה,  :ש

 15  כ�.  :ת

 16  היה אחראי על המצלמות של הקזינו.  :ש

  17 

 18  :דוברת

 19  על המצלמות, על המצלמות כ�.

  20 

 21  המש* חקירה נגדית

 22  אתה לא היית אחראי על החדרי%?  :ש

 23  לא.  :ת

 24היה אחראי עליה%, השולחנות, הבר אות% דברי% אשר אות% הוא סיפר, לא. בדברי% שהוא   :ש

 25  ממי הוא קיבל הוראות מה לעשות? או שהוא,

 26הוא אומר כל הדברי) החשובי) דסקסו ע) מר חז�. לא כל דבר עבר דרכו וג) לבד הוא היה   :ת

 27  נות� הוראות.

 28  חז� היה הנציג של הבעלי%?  :ש

 29  כ�.  :ת

  30 

 31  :ד מנור"עו

 32  כ�.
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  1 

 2  :בית המשפט

 3  סליחה רגע. אני רוצה לדייק. ככה זה הוצג לו, ככה הוא אמר.

  4 

 5  :ד מנור"עו

 6  לשאלה היה א) חז� היה הנציג של הבעלי),

  7 

 8  :בית המשפט

 9  .ככה זה הוצג ליהוא אומר, הוא אומר 

  10 

 11  :ד מנור"עו

 12  אדוני.? תודה רבה, ככה זה הוצג לי

  13 

 14  :דוברת

 15  כ�. ,הוצג לי

  16 

 17  :ד מנור"עו

 18  יש לנו קל. מנצח,

  19 

 20  :דוברת

 21  כ�.

  22 

 23  :בית המשפט

 24  לא יודע א) מצחיק.

  25 

 26  :ד מנור"עו

 27  בנושא התרגו). ,בנושא התרגו)

  28 

 29  :בית המשפט

 30  כ�.

  31 

  32 
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 1  המש* חקירה נגדית

 To my 2"�ו "I saw" :ובכ�, תראה, בתצהיר של* אתה משתמש בשני מונחי%  ש:

knowledge"3 ,. הא% אתה יודע מה הוא ההבדל בי� שני המונחי% האלה? את עושה לי כ� 

 4  אבל

 5  הוא מבי� מה הוא ההבדל בי�, אני יודע, ,הוא הבי� אות�  :ת

 6. אז שהוא יסביר, שהוא יסביר לאט, "To my knowledge" �ו "I saw"לא, בי�  "I saw"  :ש

 7אז למה הוא  "I saw"כשב� אד% כשהוא אומר  "I saw"הוא בא מנפאל יש לנו זמ�, מה זה 

 8  הוא מתכוו�.  למה "To my knowledge"מתכוו� וכאשר הוא אומר 

 To my 9":הוא ראה את זה בעיניי) שלו ו "I saw":כשהוא אמר, כאשר הוא אומר ש  :ת

knowledge" .10  שהעובדי) סיפרו מה ה) הולכי) לעשות 

 11זה לא משהו שראית בעיניי%,  "To my knowledge"אז כאשר אתה אומר בתצהיר של*   :ש

 12ואחרי% סיפרו ל* שקורה ככה וככה? הוא לא צרי* לקרוא היית נוכח אלא משהו שהעובדי% 

 13  שו% דבר רק להקשיב לשאלה שלי.

 14  כ�.  :ת

 15לכ�, פשוט תסבירי לעד שאני מבי� שהוא אד% מאוד אינטליגנטי ואיש העול% הגדול, רציתי   :ש

 16רק לוודא כי הוא שולט במונחי% האלה באנגלית. עכשיו אחרי שהבנו כי הוא שולט והוא 

 17אני אשאל את השאלה הבאה, תסבירי לו. זאת אומרת, כל הקטע בתצהיר שלו  מבי� מצוי�

 18זה לא משהו שהוא ראה וזה לא  "To my knowledge"בסעי" ארבע אשר מתחיל במילי% 

 19  משהו שהוא נכח אלא זה משהו שהוא שמע מהעובדי%.

 20  הוא רוצה להגיד משהו, יש משהו שהוא רוצה להגיד.  :ת

  21 

 22  :ד מנור"עו

 23  אי� לי בעיה.בבקשה אני 

  24 

 25  :סטלה

 26  .3, סעי. 3

  27 

 28  :ד מנור"עו

 29  .3:. לא לענות על ה3אני לא שאלתי על 

  30 

  31 
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 1  :סטלה

 2  .3לא, הוא רוצה להגיד על סעי. 

  3 

 4  :ד מנור"עו

 5א) הוא . יש עור� די� מצוי� למר סגל, 4לא, אי� רוצה. לא, לא, לא, לא, לא, סליחה. אני שואל על 

 6אדוני,  ,. אני בודק3רוצה הוא ישאל אותו וא) זה ינבע מהחקירה הנגדית, אנחנו עכשיו לא עוני) על 

 7כבודו, אני לוקח חצי דקה. כשקיבלת את התצהיר בנפאל  ,זה מאוד מקצר לי את החקירה, אני בודק

 8וני) או כדי ללכת איתו לקונסוליה, את הנייר, אתה תיקנת משהו, ביקשת להחזיר אותו ע) עוד תיק

 9  חתמת עליו לפי מה ששלחו ל� לפי מה שאתה הסברת שאתה רוצה שיכתבו.

  10 

 11  :העד, מר טימיאלוב

 12  שאלות.הוא קרא את זה, הוא קרא את זה והוא חת) על זה ולא היו לו שאלות, לא היו 

  13 

 14  :בית המשפט

 15  הוא אמר שהוא הוסי. משהו.

  16 

 17  :סטלה

 18  .3. הוא רוצה להוסי. בסעי. 3להגיד שהוא כרגע רוצה לדבר על סעי.  לא, הוא רוצה כרגע

  19 

 20  :ד מנור"עו

 21  אבל הוא לא רוצה,

  22 

 23  :בית המשפט

 24תגידי לו, רק שנייה, ברשות בית המשפט, תגידי לו שבית המשפט מרשה לו לדבר על  ,אבל תגידי לו

 25  .3מה שהוא רוצה להוסי. על סעי. 

  26 

 27  :העד, מר טימיאלוב

 28הוא אומר שהוא רוצה לדבר, הוא רוצה לדבר על המקרה אשר בו הוא הפגיש בי� אור� חז� לגברת 

 29  סוניה.

  30 

 31  :בית המשפט

 32  מה הוא רוצה להגיד? רק שנייה, לתרג), כ�.
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  1 

 2  :העד, מר טימיאלוב

 3  .אור�, אור�, אור� שאל אותו א) הוא מכיר מישהי שנותנת

  4 

 5  :בית המשפט

 6  שירותי) משהו.

  7 

 8  :בהעד, מר טימיאלו

 9  שירותי) מיניי).

  10 

 11  :בית המשפט

 12  והוא ענה לו שכ�.

  13 

 14  :העד, מר טימיאלוב

 15הוא ענה לו שכ�, ה) עלו שניה) לאוטו. הוא הפגיש, ה) עלו לאוטו ה) הלכו למועדו� והוא הפגיש 

 16  אותו ע) גברת סוניה.

  17 

 18  :ד נקדימו�"עו

 19  הפגיש את מי?

  20 

 21  :העד, מר טימיאלוב

 22המחירי) לפי שעות. ואחר כ� ה) סיכמו על ארבע בנות שזה היה את חז�. ה) התחילו לדבר מה ה) 

 23  מיועד לאיזו מסיבה של חברי) שלו.

  24 

 25  :ד נקדימו�"עו

 26  ע) מי סיכ), את תוכלי לשאול אותו?

  27 

 28  :העד, מר טימיאלוב

 29  אור�,

  30 

 31  :ד נקדימו�"עו

 32  ?'ה)'מי זה 
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  1 

 2  :ד מנור"עו

 3  מסיבה של חברי) שלו, הא) זה נכו�?

  4 

 5  :ד נקדימו�"עו

 6  שאלתי מי סיכ)?לא, אני 

  7 

 8  :העד, מר טימיאלוב

 9  כי האנגלית שלה לא הייתה כל כ� טובה. ,אור� חז� וסוניה סיכמו. הוא עזר

  10 

 11  :בית המשפט

 12  כ�. תשובה מלאה.

  13 

 14  המש* חקירה נגדית

 15  הא% אני שמעתי נכו�? מסיבה של חברי% שלו?  ש:

 16  זה מה שהוא אמר לו.  ת:

 17שכבר כתוב בתצהיר שלו? כי לא  3למה היה חשוב לו עכשיו מיוזמתו לספר לנו על סעי"   :ש

 18  שאלתי על זה.

 19  א) הוא כבר הגיע לפה הוא רוצה להגיד כל דבר שהוא ראה, הוא רוצה,  :ת

  20 

 21  :ד מנור"עו

 22  אתה רוצה להקריא לנו את כל התצהיר שלא נקרא לבד?

  23 

 24  :ד נקדימו�"עו

 25  נו באמת?

  26 

 27  :בית המשפט

 28  צרי� את השאלות הציניות האלה. לא, לא

  29 

 30  :ד מנור"עו

 31  , אדוני.לא, אני אשאל אחרת

  32 



  
 

  
  יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

  חז� נ' סגל 18448�10�15 ת"א
  

  2016יולי  19  

  

 244

 1  המש* חקירה נגדית

 2לתצהיר של*  3יש משהו אשר אותו אתה אמרת עכשיו שהוא שונה ממה שכתוב בסעי"   ש:

 3  שמלמד אותנו משהו חדש?

 4כל זה לא, זה לא משהו שונה אבל הוא אומר שכתוב ש) קצר מאוד והוא רוצה לתת את   :ת

 5  האינפורמציה.

 6איזה אינפורמציה כתובה קצרה מדי ואתה רוצה לתת לנו אותה עכשיו? אתה באת מנפאל,   :ש

 7  בבקשה.

 8  הוא רוצה, הוא רוצה להוסי. על המקרה המסוי) הזה עוד משהו, ש,  :ת

 9  שהוא לא קצר וקולע,  :ש

 10עוד  שהוא התרש), שהוא התרש) אז מאוד ש) במקרה הזה אז הוא רוצה כרגע להוסי.  :ת

 11  משהו.

 12  ולמה הוא לא כתב את זה בתצהיר?  :ש

 13  אני לא יודע.  :ת

 14  אז הוא לא יודע.  :ש

 15  הוא לא יודע.  :ת

  16 

 17  :ד מנור"עו

 18  אי� לי שאלות נוספות.

  19 

 20  :בית המשפט

 21  תודה רבה, הא) ישנה חקירה חוזרת?

  22 

 23  :ד נקדימו�"עו

 24  אדוני. ,כ�

  25 

 26  :בית המשפט

 27  תגידי לו שיש חקירה, שישאל אותו עכשיו,

  28 

 29  חוזרתחקירה 

 30אתה דיברת, אתה סיפרת קוד% על כ* שבפגישה אשר בה אתה הפגשת את סוניה ע% אור�   :ש

 31  חז�, דיברו על המחירי%. 

 32  כ�.  :ת
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 1  מחירי% של מה?  :ש

 2הוא, הוא אומר שהמקו) הוא לא מציע שירותי) ובגלל זה הוא לקח את הטלפו� של סוניה   :ת

 3מישהו מבקש וכ�, בגלל זה ה) נסעו למועדו� הזה בשביל לפגוש, למקרה שא) מישהו, שא) 

 4  בשביל להיפגש איתה שמה.

  5 

 6  :בית המשפט

 7רק שניה, בתחילת הדברי) שלו, במענה לשאלת בא כוח הנתבע עבור מה היו המחירי), הוא השיב 

 8  מאשרת שזה מה שהוא אמר?עבור שירותי מי�. המחירי) היו עבור שירותי מי�, הא) הגברת 

  9 

 10  :דוברת

 11  כ�, כ�.

  12 

 13  :בית המשפט

 14  כי, כדי לדייק. כ�?

  15 

 16  חוזרתהמש* חקירה 

 17כאשר אתה אמרת עכשיו, קוד% כי המקו% לא מציע, הכוונה הייתה כי כדי לקבל, אני רק   :ש

 18רוצה להבי� את מה שנאמר, כדי לקבל שירותי מי� צרי* ליצור קשר ע% המועדו� וע% סוניה 

 19  שירותי מי�?כדי שהמועדו� יספר בנות אשר יתנו 

 20  כ�.  :ת

  21 

 22  :בית המשפט

 23  בדיוק כ�.

  24 

 25  חוזרתהמש* חקירה 

 26וכ* ג% היה לגבי אותה הזמנה ספציפית של אור� חז� של הבנות במסיבה של החברי% שלו   :ש

 27  שעליה הוא סיפר?

 28  כ�.  :ת

 To my 29"עכשיו, הוא נשאל לגבי אותו חלק בסעי" ארבע לתצהיר שמתחיל במילי%   :ש

knowledge"  ,30  וענה תשובה. רגע רגע אני רק 

  31 

  32 
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 1  :דוברת

 2  .אוקי

  3 

 4  חוזרתהמש* חקירה 

 5אני לא סיימתי את השאלה, אני לא סיימתי את השאלה, זה היה החלק הראשו�. השאלה   :ש

 To my knowledge".  6"היא, על מה מה התבסס הידע שהוא מספר עליו כא� אחרי המילי% 

  7 

 8  :ד מנור"עו

 9  אדוני. ,אני מתנגד

  10 

 11  :נקדימו�ד "עו

 12  זה היה בחקירה. ,סליחה

  13 

 14  :בית המשפט

 15  רגע,

  16 

 17  :ד מנור"עו

 18זה כ� וכ�,  "I saw"ניתנה תשובה ברורה וחד משמעית, אני שאלתי אותו על זה בהרחבה והוא השיב, 

"To my knowledge"  (19זה מה שאני שמעתי מעובדי) בקזינו. הדברי) נאמרו, נקלטו, ה) ברורי 

 20  הבהרה היא לא מקצה שיפורי).לגמרי, חקירה חוזרת היא 

  21 

    22 
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#>6<#  1 

 2  החלטה

 3  אני מתיר את השאלה מכוח סמכותי. ,אול) .השאלה אינה נובעת ישירות מהחקירה החוזרת ,אכ�
#>7<#  4 

  5 

 6  במעמד הנוכחי%. 13/09/2016, י' אלול תשע"וניתנה והודעה היו% 

  7 

 
  

   שופט,  אלקלעי עזריה

  8 

  9 

  10 

   11 

 12  :ד נקדימו�"עו

 13  השאלה? לחזור על

  14 

 15  :דוברת

 16  כ�, תחזור על השאלה בבקשה.

  17 

 18  חוזרתהמש* חקירה 

 To my 19"תבקשי ממנו שיקרא עוד פע% בשקט את המשפט אשר מתחיל במילי%   :ש

knowledge" 20בשקט לעצמו.  ,לא ,עד סו" הסעי". שיקרא ואז אני אשאל את השאלה. לא 

 21  הוא לא צרי* להקריא לי.

 22  :דוברת

 23  אהה הוא לא צרי� להקריא ל�?

  24 

 25  המש* חקירה חוזרת

 26  לא, לא, לא שיקרא לעצמו בשקט ואז אני אשאל.  :ש

 27  .אוקי  :ת

 28  ? יש. השאלה היא על מה התבסס, הידע שלו על הדברי% שהוא מצהיר באותו משפט?אוקי  :ש



  
 

  
  יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

  חז� נ' סגל 18448�10�15 ת"א
  

  2016יולי  19  

  

 248

 1כמה עובדי), כמה עובדי) משלמי) מראש. קוד) כל יש שיחת טלפו� בי� האנשי) כדי להבי�   :ת

 2  כמה בנות ה) רוצי),

  3 

 4  :ד מנור"עו

 5  השאלה הייתה,

  6 

 7  :ד נקדימו�"עו

 8  סליחה. ,לא להפריע לו באמצע התשובה

  9 

 10  :בית המשפט

 11  כ�.

  12 

 13  חוזרתהמש* חקירה 

 14הוא לוקח  ,לכמה שעות, לכמה שעות, שעה שעתיי) או שלוש. שולחי) את הנהג ע) הכס.  :ת

 15  את הבנות ומביאי) אות) לא� שצרי�.

 16  הגברת סוניה מהמועדו�?זה מה שהיה בקשר בי� אור� חז� לבי�   :ש

 17  כ�.  :ת

  18 

 19  :בית המשפט

 20  אדוני סיי)?

  21 

 22  :ד נקדימו�"עו

 23  אי� לי שאלות נוספות.

  24 

 25  :בית המשפט

 26  תודה, אני מתיר לאדוני א) הוא רוצה לשאול שאלות נוספות בעקבות השאלות האלה.

  27 

 28  ברשות בית המשפט, השלמת חקירה נגדית

 29הקשר שלו ע% סוניה מה שאתה סיפרת שאלה אחת אדוני. כאשר אתה אומר שזה היה   :ש

 30, זאת אומרת שזה לפי מה שאתה "To my knowledge"עכשיו, זה מתייחס עדיי� לביטוי 

 I 31"הבנת ומה שמקובל ומה שהעובדי% אמרו ל* ולא לפי משהו אשר אתה ראית בעיניי%, 

saw".  32 
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 1  הוא ראה. כ�, כ�.  :ת

 2  כ�, הוא אומר נכו�.  :ש

  3 

 4  :בית המשפט

 5  התשובה.תתרגמי את 

  6 

 7  [מדברי) יחד]

  8 

 9  :בית המשפט

 10  תתרגמי את התשובה המלאה.

  11 

 12  השלמת חקירה נגדית

 13הוא, הוא ראה בפע) הראשונה את מה שקרה בי� אור� חז� לגברת סוניה, אחר כ� הוא כבר   :ת

 14  רק שמע והוא לא יודע, הוא לא ראה.

  15 

 16  :ד מנור"עו

 17  נו, אנחנו חזרנו להתחלה, תודה רבה.

  18 

 19  :בית המשפט

 20  זה הזה,

  21 

 22  :ד נקדימו�"עו

 23  אנחנו לא חזרנו לשו) התחלה.

  24 

 25  :בית המשפט

 26  תגידי לו שאנחנו מודי) לו מאוד על העדות שלו. עכשיו אני צרי� לפסוק את שכרו.

  27 

 28  :ד נקדימו�"עו

 29 2כ� אדוני, אני אומר כא� לפרוטוקול שהנתבע ומי מטעמו, במקרה הזה חברת החדשות של ערו1 

 30הזמ�. ביטול זמ�, והלינה שלו ואני מבקש שאדוני יפסוק את שכר בטלת נושאת בהוצאות הנסיעה 

 31  סליחה.

  32 
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 1  :בית המשפט

 2כ�, את יכולה לשאול אותו, אי� לפי מה הוא עובד איפה שהוא עובד, לפי מה שהוא מרוויח, שלושה 

 3  ימי) מה היא העלות של השכר אשר אותו הוא הפסיד?

  4 

 5  תק,הוא רוצה לרשו) ל� על פ  :העד, מר טימיאלוב

  6 

 7  :בית המשפט

 8  כ�.

  9 

 10  :העד, מר טימיאלוב

 11  כמה הוא מקבל בחודש.

  12 

 13  :דוברת

 14  וא) צרי� הוא יכול לתת ל� הוכחה מהבנק.

  15 

 16  :בית המשפט

 17  זה לחודש?

  18 

 19  :העד, מר טימיאלוב

 20  צרי�.כ� זה ע) מיסי). אני יכול להראות ל� מהבנק את מה שאתה 

  21 

  22 
#>8<#  23 

 24  החלטה

 25  , אשר ישול) לו על ידי הנתבע.(דולר ארצות הברית) 1,000$אני פוסק את שכרו של העד בס� של 
#>9<#  26 

  27 

 28  במעמד הנוכחי%. 13/09/2016, י' אלול תשע"וניתנה והודעה היו% 

  29 

 
  

   שופט,  אלקלעי עזריה
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  1 

  2 

  3 

   4 

 5  :בית המשפט

 6  תודה רבה. תגידו לו שאני מודה לו. תגידי לו שה) יתא) אית), אדוני ידאג,

  7 

 8  :ד נקדימו�"עו

 9  אדאג,אני 

  10 

 11  :בית המשפט

 12  אי� להעביר לו את שכרו.

  13 

 14  :ד נקדימו�"עו

 15  להעברת התשלו).

  16 

 17  :בית המשפט

 18  כ�, העד הבא שלנו הוא מי?

  19 

 20  :ד נקדימו�"עו

 21  א מר אלברט סחרובי1'.העד הבא הו

  22 

 23  :בית המשפט

 24  אי� לנו תצהיר?

  25 

 26  :ד נקדימו�"עו

 27  לא. וזה עד שאני התרתי את הזמנתו.

  28 

 29  :ד נקדימו�"עו

 30  כ�. ,אותו שאדוני הזמי�

  31 

  32 
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 1  :בית המשפט

 2  כ�, היכ� האדו� סחרובי1'? שלו) אדוני. אי� קוראי) לאדוני?

  3 

 4  :העד, מר סחרובי,'

 5  אלברט סחרובי1'.

  6 

 7  :בית המשפט

 8א) לא יש עונשי) בחוק.  ,אני מזהיר את אדוני שבבית משפט צרי� לומר את האמת ,אדו� סחרובי1'

 9  חקירה ראשית.

  10 

 11  :ד נקדימו�"עו

 12  אדוני. ,תודה

  13 

 14  :לברט סחרובי,', לאחר שהוזהר כחוקהעד, מר א

 15  חקירה ראשית

 16  בוקר טוב מה סחרובי,'. תספר בבקשה לבית המשפט מה הוא תפקיד* היו%?  :ש

 17  מנכ"ל הכנסת.  :ת

 18  ממתי אתה בתפקיד?  :ש

 19  .13/07/16:מה  :ת

 20  ?2015מה היה תפקיד* בחודש יוני   :ש

 21  ראש המטה ליושב ראש הכנסת.  :ת

 22תספר בבקשה לבית המשפט מה ביקש יושב ראש הכנסת מהתובע בפגישות אשר התקיימו   :ש

 23  .2015ביניה% לאחר שידור הכתבה של עמית סגל על התובע ביוני 

 24טוב אז ככה, ראית אני אציי� שאני לא, אני לא הייתי נוכח בפגישות ביניה). הפגישות ביניה)   :ת

 25  היושב ראש,היו בארבע עיניי), אבל לפי דבריו של 

  26 

 27  :ד מנור"עו

 28  עדות שמיעה. יושב ראש נית� להעברה ואנחנו לא מתענייני) לשמוע מה. – אדוני ,סליחה, אני מתנגד

  29 

 30  :ד נקדימו�"עו

 31  אני, אני מתעניי�.

  32 
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 1  :ד מנור"עו

 2  העד שמע.

  3 

 4  :ד נקדימו�"עו

 5  אני מתעניי�.

  6 

 7  :ד מנור"עו

 8  אולי, אבל לא לפי דיני הראיות,

  9 

 10  :ד נקדימו�"עו

 11אני מבקש כי העד יאמר מה נאמר לו על ידי יושב ראש הכנסת וכל צד יטע� את  ,אדוני, אז אדוניאז 

 12  טענותיו לגבי תוכ� העדות בסיכו).

  13 

 14  :דוברת

 15  אבל בהתחלה הוא,

  16 

  17 
#>12<#  18 

 19  החלטה

 20  לגבי תוכנ�.אול) לא  ,אני מתיר שהעד יאמר מה נאמר לו, הדברי) יהיו קבילי) לגבי עצ) אמירת�
#>13<#  21 

  22 

 23  במעמד הנוכחי%. 13/09/2016, י' אלול תשע"וניתנה והודעה היו% 

  24 

 
  

   שופט,  אלקלעי עזריה

  25 

  26 

  27 

   28 

  29 
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 1  :בית המשפט

 2  אדוני יכול לענות. ,תודה

  3 

 4  המש* חקירה ראשית

 5  כ�, אז מה, מה, מה היה בשיחות בי� יושב ראש הכנסת,  :ש

 6  אז ככה,  :ת

 7  לבי� מר חז�.  :ש

 8, 2אני מתייחס כרגע לשיחה הראשונה אשר התקיימה מיד לאחר הפרסו), הפרסו) בערו1   :ת

 9יושב ראש הכנסת בעצ) קרא לחבר הכנסת חז� מתו� כוונה להגיע להבנה ולהסכמה משותפת 

 10וכתוצאה מכ� ג) להודעה משותפת אשר תצא לתקשורת לגבי כ� שבעקבות התחקיר, 

 11קיר, חז�, חבר הכנסת חז� לא נוכל לנהל, בעדתו בעקבות האווירה אשר נוצרה בעקבות התח

 12של יושב ראש, הוא לא יוכל לנהל את ישיבות המליאה. זה מה שנאמר באותה הישיבה. יש 

 13  עוד משהו שאתה רוצה, זה מה שנאמר,

 14  מה מר,  :ש

 15  כ�.  :ת

 16  מה מר חז� השיב לפנייה הזאת של יושב ראש הכנסת?  :ש

 17  ש ה) הגיעו להסכמה.את זה אני לא יודע, על פי יושב הרא  :ת

 18  כל, כל מה שאתה אומר,   :ש

 19  כ�.  :ת

 20  זה על פי יושב הראש.  :ש

 21  על פי, ה) הגיעו להסכמה,  :ת

 22  ה% הגיעו להסכמה,  :ש

 23  ה) הגיעו להסכמה,  :ת

 24  ה% הגיעו להסכמה אשר לפיה מה?   :ש

 25שאכ� תצא איזו שהיא הודעה משותפת לגבי זה שחבר הכנסת חז�, בלי לציי� תקופה, יושב   :ת

 26ראש אומר לו קח את הזמ�, ל� תילח) על חפות�, תנקה את שמ�, כרגע אנחנו בעצה ה

 27  משותפת אתה לא יכול, לא לא תוכל את ישיבות המליאה.

 28  ומה מר חז� הודיע בציבור לאחר,  :ש

  29 

 30  [מדברי) יחד]

  31 

  32 
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 1  ראשיתהמש* חקירה 

 2בעצ) הוא  אז זהו, מה שקרה מיד אחרי הפגישה, יצאה הודעה מטע) חבר הכנסת חז� אשר  :ת

 3פונה ליושב הראש ובאותו יו) דר� אגב, באותו היו) אשר בו התקיימה הפגישה, חבר הכנסת 

 4חז� היה משוב1 אחר הצהריי) לנהל את ישיבתו בעצ) הראשונה, יצאה הודעה לתקשורת 

 5בשמו בעצ) שהוא פונה ליושב הראש והוא מבקש ממנו, לא לקיי), לא לקיי), לא להשתב1 

 6וא יפטור אותו מניהול הישיבה כי הוא בעקבות התחקיר, הוא רוצה לרדת מהשיבו1 שה

 7  להתייע1 ע) עורכי, ע) עורכי דינו לגבי אפשרות תביעה עתידית בעניי� הזה.

 8  ומה הייתה תגובתו של יושב ראש הכנסת?  :ש

 9  תגובתו של יושב ראש הכנסת,  :ת

 10  על אותה הודעה,  :ש

 11הודעה נגדית לתקשורת שזה לא, לא אלו היא הייתה מאוד מאוד ברורה, אל. כל יצאה   :ת

 12הדברי) וכמוב� במקביל הנחייה למזכירות הכנסת לא לשב1 את חבר הכנסת, את חבר הכנסת 

 13  חז� לניהול ישיבות המליאה, עד להודעה חדשה.

 14רק להבי� בעצ% את מה שאמרת עכשיו, ההודעה של יושב ראש הכנסת הייתה בעצ% שחבר   :ש

 15  ולכ� הוא מורה לא לשב, אותו? ,דעתו לציבורהכנסת חז� לא אמר אמת בהו

 16לא, התגובה, אני לא אכנס למה שנאמר לו או לא נאמר לו, בעקבות ההודעה אשר יצאה על   :ת

 17ידי חבר הכנסת חז� שוב, לפי יושב הראש זה לא מה שסוכ) ביניה), החליט יושב הראש 

 18  לפנות למזכירות ולא, ולהורות לה) לא לשבצו עד הודעה חדשה.

 19מה היה בשיחת הטלפו� אשר התקיימה בינ* לבי� אור� חז� בעקבות השתלשלות הדברי%   :ש

 20  אשר אות% אתה מתאר כרגע?

 21טוב, אז בעקבות אותה, אותה הנחיה אשר הוציא יושב הראש למזכירות. שיחת הטלפו� יש   :ת

 22  להדגיש, בוצעה לטלפו� האישי של יושב הראש ולא אליי.

 23  מי התקשר?  :ש

 24  ז� בעצמו.חבר הכנסת ח  :ת

 25  .אוקי  :ש

 26יושב ראש הכנסת היה בדרכו או לניהול המליאה או למשהו אחר אני לא זוכר בדיוק. הוא לא   :ת

 27  היה יכול לענות, אני הייתי לידו, הוא העביר לי את המכשיר, אני עניתי לשיחה.

 28  ומה מר חז� אמר ל* בשיחה?  :ש

 29אחד לאחד, אני זוכר שהייתה שיחה מאוד לא נעימה, כמוב� עכשיו, אני לא זוכר את הדברי)   :ת

 30חבר הכנסת חז� טע�, טע� שהסיכו) היה קצת שונה ממה שטע� יושב הראש ושזה לא בסדר 

 31וההתנהלות פה היא לא, היא לא הוגנת ובסופו של דבר, כ�, נאמרה אמירה שוב, אני לא זוכרת 
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 1ל על כול), על כול) יש סיפורי) וג), את המילי) במדויק אבל אכ� נאמרה אמירה בסגנו� ש

 2  וג), וג) על יושב ראש הכנסת הנוכחי ואני אדאג למצוא אות) ואני אדאג לפרס) אות).

  3 

 4  :ד נקדימו�"עו

 5  תודה, אי� לי שאלות נוספות.

  6 

 7  :בית המשפט

 8  תודה רבה, חקירה נגדית.

  9 

 10  :ד מנור"עו

 11  אי� חקירה נגדית.תודה שבאת, אני מאחל ל� הצלחה רבה בתפקיד� החדש והחשוב, 

  12 

 13  :בית המשפט

 14  תודה רבה לאדוני,

  15 

 16  :ד נקדימו�"עו

 17  אני מבקש לפסוק את שכרו.

  18 

 19  :בית המשפט

 20  צרי� לפסוק את שכרו?

  21 

 22  :ד נקדימו�"עו

 23  הא) יש צור� לפסוק,

  24 

 25  :בית המשפט

 26  מאיפה אדוני מגיע?

  27 

 28  :העד, מר סחרובי,'

 29  סליחה?

  30 

 31  :בית המשפט

 32  מאיפה אדוני מגיע? מירושלי)?
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  1 

 2  :סחרובי,'העד, מר 

 3  מירושלי).

  4 

  5 
#>14<#  6 

 7  החלטה

 8  , אשר ישול) בשלב זה על ידי הנתבע.4508אני פוסק את שכרו של העד בס� 
#>15<#  9 

  10 

 11  במעמד הנוכחי%. 13/09/2016, י' אלול תשע"וניתנה והודעה היו% 

  12 

 
  

   שופט,  אלקלעי עזריה

  13 

  14 

  15 

   16 

 17  :בית המשפט

 18  תודה רבה לאדוני.

  19 

 20  :סחרובי,'העד, מר 

 21  תודה רבה.

  22 

 23  :בית המשפט

 24  כ�, העד הבא?

  25 

 26  :ד נקדימו�"עו

 27  עכשיו משה?

 28  אשר תצהירו מונח בפני בית המשפט. ,העד הבא הוא מר משה זאב

  29 
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 1  :ד מנור"עו

 2  כבודו, הא) אפשר לבקש חמש דקות הפסקה? ,סליחה

  3 

 4  :בית המשפט

 5  א) אדוני רוצה הפסקה אז אנחנו נעשה את ההפסקה עכשיו, חצי שעה.

  6 

 7  :ד מנור"עו

 8  בסדר? אני אודה לאדוני.

  9 

 10  :בית המשפט

 11  .11:50:, ב11:20עכשיו השעה היא  .דקות 30טוב, אז אנחנו יוצאי) עכשיו להפסקה, 

  12 

 13  [הפסקה]

  14 

 15  :ד נקדימו�"עו

 16  תצהיר שני או שלישי?

  17 

 18  :בית המשפט

 19  שני? מי העד?

  20 

 21  :ד נקדימו�"עו

 22  משה זאב?

  23 

 24  :בית המשפט

 25  אני אוותר לו.

  26 

 27  :ד נקדימו�"עו

 28  אתה תוותר?

  29 

 30  :בית המשפט

 31  כ�.

  32 
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 1  :ד נקדימו�"עו 

 2  חבל שאתה לא אמרת קוד).

  3 

 4  :בית המשפט

 5  אני חשבתי עוד פע) ואני החלטתי.

  6 

 7  :ד נקדימו�"עו

 8  תודה משה להתראות.

  9 

 10  :העד, מר זאב

 11  תודה רבה.

  12 

 13  :ד נקדימו�"עו

 14  תבע, אשר תצהירו בפני בית המשפט.העד הבא שלנו יהיה מר עמית סגל, הנ ,א) כ�

  15 

 16  :בית המשפט

 17שלו) ל� מר סגל, אני מזהיר את אדוני שבבית המשפט צרי� לומר את האמת, א) לא יש עונשי) 

 18  בחוק, תענה לשאלות ששואלי) אות�.

  19 

 20  :, לאחר שהוזהר כחוקהנתבע

  21 

 22  :ד מנור"עו

 23  צהריי) טובי) ל� מר סגל.

  24 

 25  :העד, מר סגל

 26  צהריי) טובי).

  27 

 28  נגדיתחקירה 

 29ג וקוראי% לו "אני למדתי כי ג% בחברת החדשות יש שמקריאה מדוקדקת של תצהיר*   :ש

 30  . מה שמו של איש הדיסק?"איש הדסק"

 31  איזה סעי.,  :ת

 32  זה אשר טעה את הטעות אשר קרא לחבר הכנסת חז�, בטעות, סוחר סמי% בכתבה,  :ש
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 1  על איזה סעי. אתה מדבר?  :ת

 2  בכתבה של*.  :ש

 3  על איזה סעי.?  :ת

 4  אתה לא יודע על מה אני מדבר?  :ש

 5  אדוני, ,על איזה סעי.  :ת

 6  אני שואל,  :ש

 7  אני שואל,  :ת

 8  א% אתה,  :ש

 9  על איזה סעי. אדוני מדבר.  :ת

 10  אני לא מדבר על שו% סעי".  :ש

 11  אני אשמח לקרוא את הסעי..  :ת

 12  אני שואל הא% אתה יודע,  :ש

 13  אז אני אבקש,  :ת

 14  מי הוא איש הדסק.  :ש

 15  אז אני אחפש לבד, תודה.  :ת

 16  המוזכר בתצהיר*.  :ש

  17 

 18  :דובר

 19  רק את) לא יכולי),

  20 

 21  :ד נקדימו�"עו

 22אדוני, אני מבקש כי א) חברי שואל אותו על משהו אשר נאמר בתצהיר אז שיפנה אותו איפה 

 23  שהדברי) נאמרו בתצהיר.

  24 

 25  :בית המשפט

 26כ�. רצוי באמת ג) לחסו� זמ�, א) באמת השאלה מתייחסת למשהו אשר נאמר בתצהיר אז יפנה 

 27  אדוני את מר סגל לתצהיר.

  28 

 29  חקירה נגדית המש*

 30  .76  :ש

 31  ?76סעי.   :ת

 32  כ�.  :ש
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 1  באיזה עמוד?  :ת

 2  אתה לא תצליח למצוא את העמוד?  :ש

 3  אני אצליח.  :ת

 4  .28  :ש

  5 

 6  :בית המשפט

 7  לא לא צרי� את ההערה.

  8 

 9  המש* חקירה נגדית

 10  לא נורא, תודה אני אסתדר תודה רבה. כ�, אני אינני יודע במי מדובר.  :ת

 11  אתה אינ* מדובר במי מדובר.  :ש

 12זה נכו�, כי יש הרבה עובדי) באינטרנט. יש לנו, יש אגב את העד אשר את) ויתרת) עליו,   :ת

 13יניב הלפגוט העור� האחראי של האינטרנט שלנו אבל יש לדעתי שישי) או שבעי) עובדי) 

 14  באינטרנט, אני לא יודע מי מה) זה היה.

 15  לתצהיר של*, 76אני הבנתי אות*. בסעי"   :ש

 16  כ�.  :ת

 17  כ*.אתה אומר   :ש

 18  כ�.  :ת

 19  "אול% עקב שגגה בתו% לב".  :ש

 20  זה נכו�.  :ת

 21  "של אחד מאנשי דסק האינטרנט נכתבה המילה סחר במקו% המילה שימוש".  :ש

 22  אמת.  :ת

 23  א% אתה לא יודע מי הוא אפילו אי* אתה יודע שזה עקב שגגה ותו% לב?  :ש

 24כנסת אור� חז� כי א) האד) היה רוצה לפעול בזדו� הוא היה עושה כותרת ראשית חבר ה  :ת

 25סחר בסמי). אני משער שא) הייתה כא� קונספירציה אשר מערבת את אותו איש דסק אז 

 26הוא היה הופ� את זה לכותרת ראשית וש) סחר בסמי), מזה שזה נדחק לפסקה השלישית 

 27וכתוב סחר אז ברור שמדובר בשגגה ובתו) לב שאגב נגרמה בעקבות העובדה שמרש�, חבר 

 28זה אשר העלה לראשונה את טענת הסחר בסמי) אשר מעול) לא נטענה  הכנסת אור� חז� הוא

 29בכתבה ותאמי� לי אנחנו בחרנו כל מילה בכתבה בקפידה. א) היינו רוצי) להאשי) אותו 

 30  .08/06/15:בסחר, בסחר בסמי), היית שומע מזה בכתבה ביו) ה

 31  לה,יש לי המו� סבלנות אני אשמע את כל הנאומי% של* ואני אחזור על השא  :ש

 32  בשמחה רבה.  :ת
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 1  א% אתה לא יודע מי הוא, הא% את כל הטענה של* עקב שגגה ותו% לב,  :ש

 2  כ�, כ�.  :ת

 3  אתה מבסס על זה שזה כתוב הסחר בשורה שלישית ולא בכותרת?  :ש

 4  בפסקה השלישית.  :ת

 5  בפסקה השלישית,  :ש

 6  התשובה היא חיובית,  :ת

 7  ולא בכותרת,  :ש

 8  שכל אד) סביר יקיש. התשובה היא חיובית ועל היקש   :ת

 9לא עניי� אות* לעשות בירור מי האד%? הא% את% לא התייחסת% בחומרה לשגגה הזאת?   :ש

 10  זה לא נראה ל* דבר חמור כי בכתבה של* אשר נושאת את שמ* יש שגגה כזאת?

 11. זו 08/06:כ�, לידיעה, צרי� להבהיר את המסגרת. הכתבה המקורית שלנו פורסמה ביו) ה  :ת

 12חקיר המרכזית אשר בעקבותיה הודיע חבר הכנסת חז� כי הוא תובע דיבה. היא כתבת הת

 13בכתבה הזו מעול) לא נטע�, ועל ידי לא נטע� מעול) ואני אומר ג) כא� שוב כמו שאני אמרתי 

 14מבלי שנשאלתי על כ�, מבלי שמישהו אמר לי, הרבה לפני הדבר הזה,  10/06:בשידור ביו) ה

 �15 בסחר בסמי). מה שהאשמתי אותו ואנחנו ראינו כא� שאני לא מאשי) את חבר הכנסת חז

 16שני עדי) זה שהוא השתמש בסמי) מסוג קריסטל מת'. זה מה שטענתי. לגבי טענת הסחר 

 17בסמי), אני חייב להזכיר, האד) הראשו� שהעלה אותה בכלל הוא חבר הכנסת חז�, העלה 

 18אמר שמאשימי) אותו והוא  09/06:אותה בראיו� אצל ניב רסקי� למחרת הפרסו), ביו) ה

 19בסחר בסמי) והוא חזר על הטענה שוב ושוב. יכול להיות שכתוצאה מההצפה הזאת עוברת 

 20ונשנית, הוא ג) אמר את זה בראיו� לעפר חדד, הוא אמר את זה בעוד ראיונות, אז באמת 

 21נשתל הדבר הזה, אבל לא אנחנו שתלנו אותו. וברגע שהדבר הזה הובא לידיעתנו בכתב 

 22ני לא זוכר באוקטובר או נובמבר, אנחנו פעלנו לתק� את העניי�. עד אז אנחנו בכלל התביעה, א

 23  לא ידענו שזה היה. כי כאמור העניי� הוא אחראי לעניי�.

 24אחרי שאני שמעתי את הנאו%, אני אחזור לשאלה שלי. הא% לא הפריע ל* שבכתבה   :ש

 25  שנושאת את שמ*,

 26  כ�.  :ת

 27  סג� יושב ראש הכנסת דאז, אור� חז� יוחס לו סחר בסמי%.  :ש

 28  .אוקי  :ת

 29  הא% אתה לא רצית לברר של מי הטעות, לנקוט בצעדי% שטעויות כאלה לא יחזרו על עצמ%,  :ש

 30  אי� שו),  :ת

 31  אולי לנקוט הליכי משמעת נגד הטועה,  :ש

 32  לא, אני לא חושב,  :ת
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 1  לא הייתה שו% בעיה?  :ש

 2ות כה קטנה בכל מקרה אי� לי שו) סמכות בעניי� הזה. אני כתב שהלי� של משמעת על טע  :ת

 3של חברת החדשות ובמוב� הזה אני עובד כמו כל אחד מראשי הדסק. אני אינני המנכ"ל ואני 

 4  לי סמכויות עריכה. וג) אי� לי סמכויות סנקציות.

 5  א%,  :ש

 6ברי) האלה, ברגע שנייה, אני אענה על השאלה אתה ביקשת תשובה. תודה. יש, שמענו את הד  :ת

 7שזה הובא לידיעתנו, אגב אני חייב להגיד שכשנעשות טעויות אחרות ואנשי) מפני) את 

 8תשומת לבנו ה� מטופלות במקו). מכיוו� שאת) טרחת) להזכיר לנו את זה רק, בער�, 

 9שלושה ארבעה חודשי) אחרי הפרסו), אי� אפשר למצוא את העור� התור�, או סג� העור� 

 10ודשי) קוד) בידיעה שולית על החלטת ועדת האתיקה בכלל כתב סחר התור� שארבעה ח

 11  בפסקה ג'. אי� שו) דר� לעשות תחקיר על הדבר הזה.

 12  אי� דר*?  :ש

 13  אי� דר�.  :ת

 14  למצוא מי היה האיש,  :ש

 15  למיטב ידיעתי, לא,  :ת

 16  באותו הערב.  :ש

 17  אבל עור� האינטרנט היה פה ואתה בחרת לא להעלות אותו לעדות,  :ת

 18  אתה,כאשר   :ש

 19  חבל אתה יכולת לשאול אותו.   :ת

 20  כתבת,  :ש

 21  אגב עוד לא מאוחר, הוא פה.  :ת

 22  בביטוי טעות קטנה.  :ש

 23  זה נכו�.  :ת

 24מה זה טעות גדולה בכתבה של*  ,א% ההבדל בי� שימוש בסמי% וסחר הוא טעות קטנה  :ש

 25  שהייתה מוציאה אות* משלוות*?

 26  זאת לא,  :ת

 27  תה ולא נבראה? איפה זה מתחיל להיות גדול?ת� לי דוגמה, מלחמה אטומית שלא היי  :ש

 28כשאד) בפסקה שלישית כותב סחר אחרי שחבר כנסת הצי. את העניי� הזה שוב ושוב ושוב,   :ת

 29כאשר אד) אומר את הדבר הזה, בפסקה שלישית, זאת טעות שברגע שאנחנו ראינו אותה 

 30דיעתנו, אז מבחינתי אנחנו תיקנו אותה, ושוב אני רוצה להזכיר כי את) לא הבאת) אותה לי

 31  הטעות שהוא עשה היא טעות של חוסר תשומת לב. היא לא קונספירציה כמו שאתה אומר.

 32  בוא נעבור,  :ש
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 1  בבקשה.  :ת

 2  לכתבה, לראיו� של* אצל עודד ב� עמי.  :ש

 3  בבקשה.  :ת

 4  נספח י' בחוברת הנספחי% של*. נספח ב' לכתב התביעה. שואל אות* עודד ב� עמי,  :ש

 5  רגע רגע רגע, רק שנייה, נספח י'?  :ת

 6  נספח י'.  :ש

  7 

 8  :בית המשפט

 9  אפשר,

  10 

 11  :העד, מר סגל

 12  יש את התקליטור,

  13 

 14  :ד מנור"עו

 15  לא, יש את עורכי הדי� הטובי) של� ה),

  16 

 17  :דוברת

 18  נספח י'?

  19 

 20  :ד נקדימו�"עו

 21  רגע, חברי מפנה לכתב התביעה? אני לא הבנתי.

  22 

 23  :ד מנור"עו

 24  מפנה, זה נכו�.אני 

  25 

 26  :נקדימו�ד "עו

 27  אז תוכל להצי. לו את זה?

  28 

 29  :ד מנור"עו

 30  בנספח ב' לכתב התביעה.

  31 

  32 
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 1  :ד נקדימו�"עו

 2  אז אנא הצג לו.

  3 

 4  המש* חקירה נגדית

 5  בבקשה.  :ש

 6  , כ�? בבקשה.09/06תודה רבה. יו)   :ת

 7  הא% אתה מזהה את זה?  :ש

 8  כ�.  :ת

 9  כ�?  :ש

 10  כ�.  :ת

 11  תודה. אז, אחרי שאנחנו זיהינו, אני אקריא ל*,  :ש

 12  .אוקי  :ת

 13אומר עודד ב� עמי, "ממש בקצרה יש עוד חברי כנסת שהודו פה בתוכנית הזו למשל שה%   :ש

 14משתמשי% בסמי% ולא הסתערת עליה%". ואז מר סגל אתה מונה שתי סיבות לכ* ואני 

 15  אצטט ל*,

 16  לא אני קוטע אות�, אני לא מונה שתי סיבות,  :ת

 17  אני לא רוצה,  :ש

 18  תמשי�.אני עובר לנושא אחר, אבל   :ת

 19. עמית סגל: "כ� טוב, אתה צרי* להפני%, קוד% כל מדובר בגראס ולא בקריסטל מת'", אוקי  :ש

 20  סיבה ראשונה, כ�, זה גראס,

 21  ראשונה,  :ת

 22  זה,  :ש

 23  [מדברי) יחד]

 24  ראשונה ואחרונה. אבל עכשיו עוברי) לנושא חדש.  :ת

 25תיארת, דבר נוס" צרי* להגיד, א% חבר כנסת היה אפילו מספק "למשל ינו� מגל שאתה   :ש

 26גראס לאנשי%, הדילר שלה%, אז אנחנו היינו מפרסמי% את העניי�, כ* ג% העניי� ע% הזנות, 

 27  זאת סרסרות", כלומר אתה מבדיל בי� זנות לסרסרות, ואתה מבדיל בי� שימוש לדילר.

 28  לא נכו�.  :ת

 29  ואתה יותר מרומז,  :ש

 30  לא.  :ת
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 1ור� חז� הוא דילר של סמי%. ולכ� ההבדל בינו לבי� למשל ינו� מגל שהשתמש, כי שואל שא  :ש

 2אות* עודד ב� עמי למה אתה לא הסתערת על אחרי%? אז אתה אומר טוב קוד% כל זה גראס 

 3  ופה זה קריסטל מת'.

 4  כ�, כ�.  :ת

 5  זה, וג% א% אנחנו היינו שומעי% ג% על מישהו אחר שהוא דילר, אנחנו היינו מיד  :ש 

 6  , טוב זאת עמדת�.אוקי  :ת

 7  הא% אתה מרוצה מהנוסח הזה?  :ש

 8אני רוצה קוד) כל להראות את הנוסח הזה. אני אשמח לראות את קטע הוידאו כי לדעתי   :ת

 9  טוב מראה עיניי) ממשמע אוזניי),

  10 

 11  :ד נקדימו�"עו

 12  אדוני, אפשר להקרי� את הקטע של,

  13 

 14  :העד, מר סגל

 15  ואז אני אשמח להסביר.

  16 

 17  :המשפטבית 

 18  כ�.

  19 

 20  :ד מנור"עו

 21  אפשר להקרי� את קטע,

  22 

 23  :העד, מר סגל

 24  תודה רבה.

  25 

 26  [מדברי) יחד]

  27 

 28  ]מוקר�[הקטע 

  29 

 30  המש* חקירה נגדית

 31  אתה הבנת? תודה רבה. כ� ג) עניי� הזנות, זה, אתה רוצה שאני אתחיל?  : ת

 32  אני לחלק הראשו�,  :ש
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 1  רגע רגע אבל אני רק רוצה,   :ת

 2  [מדברי) יחד]

 3  אדוני. ,רוצה לענות אבל אני רק  :ת

 4  כ�.  :ש

 5  כ� ג), אפשר?  :ת

 6  כ�.  :ש

 7תודה רבה אדוני. כ� ג) עניי� הזנות, אני עברתי להסביר עניי� אחר והוא השאלה, כ�? השאלה   :ת

 8אומר ואני  לאד) כבר אסור ללכת לנערת ליווי? ,תגידו – ששאלו אותי אנשי) ביו) הפרסו)

 9לכ) כעיתונאי שלדעתי א) אד) הול�, חבר כנסת, שר, הול� לנערת ליווי, אני אישית, אני 

 10  אישית לא הייתי מפרס) את הדבר הזה,

 11  לשאלת בית המשפט

 12  מתי?  ש:

 13מתי הדבר הזה נהיה בעל עניי� בציבור? כאשר אד) משמש בעצ) כדילר של זנות וזה בדיוק   :ת

 14  מה שאני אמרתי, כ� ג) עניי� הזנות ואני לא חושב שאפשר להבי� אחרת את מה שאני אמרתי.

 15  המש* חקירה נגדית

 16  תראה, זה הכל נפלא, הגלגול בלשו� הוא רק לא נכו�, כי אתה אומר דבר אחר.  :ש

 17  אבל כולנו ראינו.  :ת

 18  א% חבר הכנסת היה אפילו מספק גראס לאנשי%.  :ש

 19  כ�, כ�.  :ת

 20  מתייחסת לסמי%, 'דילר'ה%, כלומר המילה הדילר של  :ש

  21 

 22  :עו"ד ביר�

 23  רק לדייק, רק לדייק,

  24 

 25  המש* חקירה נגדית

 26  אנחנו היינו מפרסמי% את העניי�,  ש:

  27 

 28  :בית המשפט

 29  רגע רגע,

  30 

 31  :עו"ד ביר�

 32  זה א) חבר כנסת,
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  1 

 2  :בית המשפט

 3  לא להפריע. ,גברתי

  4 

 5  :עו"ד ביר�

 6  לא חבר הכנסת.

  7 

 8  :ד מנור"עו

 9  חבר כנסת.

  10 

 11  :המשפטבית 

 12  גברתי.

  13 

 14  :ד מנור"עו

 15  מה זה חשוב? א) כ�,

  16 

 17  :בית המשפט

 18  לא להפריע.

  19 

 20  [מדברי) יחד]

  21 

 22  המש* חקירה נגדית

 23  אני אקרא עוד פע%,  :ש

 24  בבקשה,  :ת

 25  [מדברי) יחד]

  26 

 27  :בית המשפט

 28  כ�.

  29 

 30  המש* חקירה נגדית

 31גראס לאנשי%, הדילר שלה%, היינו מפרסמי% את "א% חבר כנסת היה אפילו מספק   :ש

 32  העניי�, כ* ג% העניי� ע% הזנות, זאת סרסרות".
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 1  נכו�.  :ת

 2  דילר, מר סגל, זה ספק של סמי%. וסרסור זה מי שחי על רווחי זונות.  :ש

 3  כ�.  :ת

 4  ואתה בפירוש אמרת שא% חבר כנסת,  :ש

 5  כ�.  :ת

 6זה היה בתשובה לשאלה מה מבדיל את הוא דילר של סמי%, זה הוא הקטע שמעניי� אות* ו  :ש

 7  אור� חז�,

 8  זה היה,  :ת

 9  מחברי כנסת אחרי%.  :ש

 10אז אני עברתי לנושא אחר, כמו שאפשר לראות, כל מי שצופה בי בשידורי), אני מקווה שיש   :ת

 11יודע שאני אוהב לדבר מהר ועל הרבה נושאי) ואני עברתי מהנושא הזה,  2כא� צפייה בערו1 

 12יסטל מת', לנושא הבא והוא הנושא שהאיש לא השתמש באופ� אישי להבדל בי� גראס לקר

 13בנערות ליווי, כמו שראינו כא� ג) בעדויות וכמו עדויות רבות שהראנו בכתבה, האיש סיפק 

 14  זונות, נערות ליווי ללקוחות של הקזינו ולחברי).

 15  שאלה חוזרת, אני נות� ל* הזדמנות אחרונה.  :ש

 16  .אוקי  :ת

 17  הרבה אנשי תקשורת נכבדי% ה% יודעי% עברית.ראינו, יושבי% פה   :ש

 18  כ�.  :ת

 19  יודעי% לקרוא, יודעי% לצפות, ראינו כולנו בבית המשפט.  :ש

 20  נכו�.  :ת

 21במחשבה שנייה, היו% כאשר אתה רואה את זה, אתה היית מתק� את נוסח מה שאתה   :ש

 22  אמרת בראיו�, כ� או לא?

 23  לא.  :ת

 24כ* נראה ל* נכו� להגיד, זו היא לא פליטת פה מקרית, לא ככה זאת אומרת, זה בכוונת מכוו�,   :ש

 25אתה נסחפת אלא כשאתה חושב על הדברי% כ* צרי* היה להציג אות% כולל המילה דילר 

 26  במענה לשאלה,

 27  כולל,  :ת

 28  של עודד ב� עמי.  :ש

 29  כולל להגיד כ� ג) עניי� הזנות בוודאי.  :ת

 30  וכולל להגיד על הדילר?  :ש

 31  הזנות. אל תנתק מילה ממילה. וכולל כ� ג) עניי�  :ת

 32  אבל אי אפשר היה להגיד את עניי� הזנות,  :ש
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 1  אני לא יודע, מה,  :ת

 2  ?'דילר'בלי המילה   :ש

 3א) אי אפשר היה להגיד? יש הרבה דרכי) להסביר דברי). אדוני מסביר דברי) באופ� אחד   :ת

 4  ואני מסביר את הדברי) באופ� אחר.

 5  בכתב ההגנה של*, טוב. עכשיו תסביר לי בטוב*, למה  :ש

 6  כ�.  :ת

 7  אי� רמז לכל הגרסה הזאת בתצהיר שזה היה טעות של איש הדסק.  :ש

  8 

 9  :ד נקדימו�"עו

 10  הא) חברי,

  11 

 12  :ד מנור"עו

 13  לא צרי�,

  14 

 15  [מדברי) יחד]

  16 

 17  :ד נקדימו�"עו

 18  יכול להפנות אותו לסעי. ספציפי?

  19 

 20  :ד מנור"עו

 21  אני לא יכול להפנות אותו,

  22 

 23  :ד נקדימו�"עו

 24  בכתב ההגנה.

  25 

 26  :ד מנור"עו

 27  לסעי. שאי�. א) יש תראה לי.

  28 

 29  המש* חקירה נגדית

 30  תראה לי איפה כתוב בכתב ההגנה של* סיפור איש הדסק.  ש:

  31 

  32 
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 1  :ד נקדימו�"עו

 2  סליחה, כתב ההגנה לא בפניו.

  3 

 4  :ד מנור"עו

 5  תראו לו אותו.

  6 

 7  :ד נקדימו�"עו

 8  אתה רוצה שהוא יקרא אותו עכשיו,

  9 

 10  :ד מנור"עו

 11  כ�.

  12 

 13  :ד נקדימו�"עו

 14  מההתחלה ועד הסו.?

  15 

 16  :בית המשפט

 17  רגע, רבותיי,

  18 

 19  :ד מנור"עו

 20  אני רוצה שהוא יקרא מההתחלה ועד הסו..

  21 

 22  :עו"ד ביר�

 23  בבקשה תציג לו, תציג לו.

  24 

 25  :בית המשפט

 26  רבותיי.

  27 

 28  :עו"ד ביר�

 29  תציג לו.

  30 

 31  :ד נקדימו�"עו

 32  חברי שואל את העד שאלה משפטית,
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  1 

 2  :עו"ד ביר�

 3  הנה כתב ההגנה.

  4 

 5  :ד נקדימו�"עו

 6  הוא רוצה שהוא יקרא את כתב ההגנה,

  7 

 8  :ד מנור"עו

 9  לא, אני לא שואל אותו שאלה משפטית.

  10 

 11  :בית המשפט

 12  זו היא לא שאלה משפטית.

  13 

 14  [מדברי) יחד]

  15 

 16  המש* חקירה נגדית

 17  אני מראה ל* את כתב ההגנה של* מר סגל.  :ש

 18  בבקשה, תודה.  :ת

 19  כולו המצאה חדשה לתצהיר*.ואני אומר ל* שהסיפור הזה לא הוזכר בו ולו ג% ברמז.   :ש

  20 

 21  :ד נקדימו�"עו

 22  מה זה הסיפור הזה רק?

  23 

 24  :בית המשפט

 25  של איש הדסק.

  26 

 27  המש* חקירה נגדית

 28  של איש הדסק. הטעות בתו% לב, השגגה בתו% לב,  :ש

 29  איפה כתב,  :ת

 30  של איש הדסק נטול הש%,  :ש

 31  [מדברי) יחד]
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 1כתב התביעה כדי שאני אדע על אני לא יודע אבל לאיזה סעי. זה מתייחס אז תראה לי את   :ת

 2  איזה סעי..

 3  לא.  :ש

 4  מה הוא הסעי. בכתב התביעה.  :ת

  5 

 6  :בית המשפט

 7  אז אי אפשר להתייחס לסעי.. ,שאי� את זה ,אדוני ,הטענה היא

  8 

 9  [מדברי) יחד]

  10 

 11  המש* חקירה נגדית

 12  מה את% לא יודעי% אי� לכ%,  ש:

 13  אני יודע שהטענה, היה כתוב שהטענה מוכחשת.  :ת

 14  סיפור איש הדסק, אז למה  :ש

 15  אדוני.  :ת

 16  לא עלה?  :ש

 17אני חייב להבהיר, תביעת הדיבה הזאת לא במקרה הוגשה באופ� ספציפי נגדי, זה הרי   :ת

 18במסגרת הניסיו�, הניסיונות להל� עליי אימי) כעיתונאי ולהעביר מסר לכל עיתונאי ועיתונאי 

 19דבר כזה, אפילו א) אתה פרסמת אותו בידיעות או במעריב או אחר דע ל� א) אתה תפרס) 

 20או בוואלה ואתרי) יותר קטני) וש) זה המטריד, אנחנו נתבע אות�  2או בערו1  "מאקו"ב

 21אישית בתקווה שהערו1 של� יתחמק מאחריות. אז אדוני עכשיו תובע אותי, הוא אמר אתה 

 22) עכשיו ועומד בגאו� כא� ואני אומר אחראי לזה ואני הכחשתי את הטענה הזאת ואני אומר ג

 23אני מכחיש אותה. עכשיו, אחר כ� אנחנו פירטנו בתצהירי) את הדבר הזה. הייתה טעות 

 24  בתו) לב של איש הדסק.

  25 

 26  :בית המשפט

 27  אדוני. ,זאת התשובה

  28 

 29  [מדברי) יחד]

  30 

 31  המש* חקירה נגדית

 32  , תודה.2תודה רבה. לא במקרה לא תבעת את חדשות ערו1   :ת
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 1אז התשובה לשאלה, למה בכתב ההגנה של* אתה לא הזכרת את סיפור איש הדסק היא,   :ש

 2  א% אני הבנתי נכו�, כי לא במקרה אנחנו לא תבענו את חדשות,

 3  לא.  :ת

 4  ?2ערו,   :ש

 5לא, כי אני מכחיש את הטענה, כי אני לא פרסמתי על התובע כי הוא סוחר סמי). לא תבעתי,   :ת

 6  לא טענתי,

 7  אז,  :ש

 8  � וג) לא אטע�.לא טוע  :ת

 9  אז כי אתה הכחשת, בסדר גמור.  :ש

 10  אדוני. ,תודה  :ת

 11  כמה זמ� עבדת% על התחקיר?  :ש

 12  זאת שאלה קצת מורכבת. אני יכול לפרט,  :ת

 13  האמת פשוטה בדר* כלל.  :ש

 14  נכו�.  :ת

 15  כ�.  :ש

 16  היא פשוטה וקצת ארוכה.  :ת

 17  אז כמה זמ�?  :ש

  18 

 19  :בית המשפט

 20  כ�.

  21 

 22  המש* חקירה נגדית

 23  אני אתחיל.אז ברשות�   :ת

  24 

 25  :בית המשפט

 26  אדוני יכול לענות.

  27 

 28  המש* חקירה נגדית

 29תודה רבה. יו) אחרי הפריימריז בליכוד שבה) נבחר חבר הכנסת חז� למקו) השלושי), זה   :ת

 30לפני שנה וחצי, התקשרו אליי שני אנשי) שוני) ואמרו לי, אחד מה) היה  01/01/15:היה ב

 31י אשר בעקבותיו נפתחה חקירת משטרה נגד תנועת מקור שלי בעבר בתחקיר על, על ציפי לבנ

 32קדימה, מנוחתה עד�, והוא אמר, שני האנשי) האלה סיפרו סיפורי) שוני) על חבר הכנסת, 
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 1הוא עוד לא היה אז חבר כנסת, חז�. ואני אמרתי לה), דבר שאז אני חשבתי שוב, נכו�, אני 

 2שלושי) מנדטי). לא נראה לי אמרתי לה) תשמעו, אני לא רואה שו) סיכוי שהליכוד יקבל 

 3שיש עניי� ציבור במועמד, במקו) לא כל כ� ריאלי. יו) אחרי הבחירות, אחד מה) לא יצר 

 4איתי קשר מאז, יו) אחרי הבחירות התקשר אליי המקור השני ואמר לי בוא ניפגש. אנחנו 

 5רבה הרבה , בתל אביב, הוא סיפר לי ה2015נפגשנו אצלי בבית, בחודש אפריל או בתחילת מאי 

 6מאוד סיפורי) או הרבה מאוד קצות חוט בעגה העיתונאית שבשלב ההוא לא היה אימות לא. 

 7אחד מה), הוא התמקד אגב בעיקר בנושא של הסדרי) כספיי) בקזינו ובנושא של חובות. 

 8אנחנו קבענו פגישה, הוא אמר, אני אמרתי לו שזה לא מספיק מבחינתי ואנחנו קבענו פגישה 

 9  מקשיב?ע) עוד, אתה 

 10  לא אני בדיוק אמרתי א% אתה זוכר את השאלה, כמה זמ� אתה עבדת על התחקיר.  :ש

 11  אז אני מסביר ומפרט את כל הסיפור.  :ת

 12  אתה לא יכול להגיד חודשיי% או שלושה?  :ש

  13 

 14  :ד נקדימו�"עו

 15  הוא נות� ל� את לוח הזמני).

  16 

 17  המש* חקירה נגדית

 18  אני נות� ל� את לוח הזמני) שנייה.  :ת

 19  בסדר.  :ש

 20תחליט אתה מה נקודת ההתחלה של התחקיר. ואנחנו קבענו פגישה אשר נערכה בשלושי)   :ת

 21ואחד במאי בבית קפה בעיר רחוקה ממרכז האר1, אני לא אומר אותה כדי לא לפגוע בחיסיו� 

 22של אחד המקורות, המקור ב'. וש) ישבו שלושה אנשי) וה) נתנו לי פרטי) ואני אמרתי לה) 

 23שמכל הסיפורי) שה) סיפרו שני הסיפורי) הכי מטרידי), ע) כל הכבוד לאי באחד השלבי), 

 24הסדרי) בקזינו, אני חושב הכי, מבחינה ציבורית, זה נושא הזנות ונושא השימוש בסמי) 

 25ושאני ארצה הוכחות וראיות כדי שאני אוכל להתקד). אז א) אתה תרצה העבודה הותנעה 

 26אתה תרצה, היא התנהלה לסירוגי� במש� כמה  חמישה חודשי) קוד) אבל באופ� מהותי א)

 27  שבועות. 

 28מה הפריע ל* יו% לפני פרסו% הכתבה לפנות לחבר הכנסת חז� ע% פנייה קצת יותר מפורטת   :ש

 29  ממה שעשית.

 30  כ�.  :ת

 31קצר ולהגיד לו אנחנו הולכי% לפרס% כתבה שבה יש נגד* טענות כאלה וכאלה  �SMSולא ב  :ש

 32  גובה מסודרת בנושא.וכאלה, אנא קח יו% ות� לנו ת
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 1, אני התקשרתי בטלפו� ג) SMS:אז אני אסביר. אני התקשרתי, קוד) כל זה לא היה רק ב  :ת

 2לעוזר והוא אמר לי תתקשר לח"כ, הח"כ לא ענה. אני כתבתי לו זמי�? הוא כתב לי, אני לא 

 3  זוכר, כאילו בקיצור,

 4  מתי זה היה?   :ש

 5  מסתי לו,יאני ס  :ת

 6  ביו% פרסו% הכתבה?  :ש

 7זה נכו�, ביו) פרסו) הכתבה. הפרקטיקה הנהוגה בחברת החדשות, קוד) כל אני שאלתי   :ת

 8אותו את השאלות הרלוונטיות, אלה שלוש ההאשמות המרכזיות. על כ� שהוא ניהל קזינו 

 9ולא מלו�, על כ� שהוא הזמי� שירותי מי� ללקוחות הקזינו ועל כ� שהוא משתמש בסמי) 

 10כתבתי לו ג) שהוא מוזמ� ולבוא להתראיי� באולפ�,  קשי). אנחנו כתבנו ג), ואני

 11והפרקטיקה הנהוגה בחברת החדשות, שכבר נוסתה פעמי) רבות מאוד בעבר, היא שא) אד) 

 12מבקש דחייה כדי להיער�, כדי להיפגש איתנו, אפילו כדי להביא את עורכי דינו אנחנו מוכני). 

 13אי) שתחקירי) התעכבו בגלל יש מקרי) רבי) מאוד בעבר כולל בתחקירי) על פוליטיק

 14שהפוליטיקאי או נשוא התחקיר אמר אני צרי� עוד זמ�. וא) הוא היה אומר את זה אני הייתי 

 15  דוחה את זה ללא היסוס.

 16אתה פנית אליו כמה פעמי%  �SMSהא% נכונה טענתו של חבר הכנסת חז� שלפני הפנייה ב  :ש

 �SMS,  17במה עכשיו? הוא כותב ל* בבטענות מטענות שונות, ולכ� ג% הפע% הפתיח מתחיל 

 18  לא.  :ת

 19  כאשר אתה פונה אליו,  :ש

 20  .י)SMSאתה מבלבל בי� שני   :ת

 21  ?י%SMSבי� שני   :ש

 22  כ�.  :ת

 23  הא% אני צרי* להראות ל* אות%?  :ש

 24בשני מקרי), כ� בהחלט אדוני. אבל אני מאשר את הדברי). אני פניתי אליו בבקשה לתגובות   :ת

 25  שונות או בירורי) שוני).

 26  טוב החומר ישנו אז זה לא משנה.  : ש

 27  .אוקי  :ת

 28  זה חבל על הזמ�. אתה פנית אליו בבקשה לתגובות שונות,  :ש

 29  זה נכו�.  :ת

 30  ומה אתה נענית?  :ש

 31  בתגובות ובירורי).  :ת

 32  בתגובות, בטענות חמורות שונות.  :ש
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 1שלא מצאנו, מקו) שלא טענות חמורות, את חלק� הוא אישר ואת חלק� הוא הכחיש. ומקו)   :ת

 2  מצאנו אישוש לטענות האלה לא פרסמנו.

 3  לתצהיר של*. 5.7לא, זה של, טוב. בוא נעבור לסעי"   :ש

 4  חמש שבע?  :ת

 5  נחשב לפרסו% נוס" של*. "מאקו"כ�, כ�. הפרסו% ב  :ש

 6  איפה?  :ת

 7  ."מאקו"הפרסו% ב  :ש

 8  איזה מהפרסומי)?  :ת

 9  זה שאנחנו,  :ש

 10  היו הרבה פרסומי).  :ת

 11  רגע,לפני   :ש

 12  איזה?  :ת

 13  שש% התחקיר� והדסק, לא, איש הדסק טעה ותיאר את חז� בפסקה השלישית,  :ש

 14אני לא מצליח להבי� את הזה, הטענות המוסיפות היו החזרה לטענות אשר פורסמו, הידיעה   :ת

 15עסקה בהחלטת ועדת האתיקה שהיא לא תדו� בפרשת חז�, אני לא  "מאקו"ב 22/07:ביו) ה

 16  טי).זוכר בדיוק את הפר

 17  אז היא לא פרסו% נוס", של,  :ש

 18  לאיזה עניי�?  :ת

 19  אתה, אני שואל,  :ש

 20  פרסו), היא פרסו),  :ת

 21  ,5כי אתה כותב בסעי"   :ש

 22  היא פרסו), פולו,  :ת

 23  שנייה,  :ש

 24  היא עוד השתלשלות של,  :ת

 25  בוא נקרא ביחד.  :ש

 26  בבקשה.  :ת

 27בעלות עניי� ציבורי רב "הטענות אשר פורסמו בכתבת התחקיר על התובע היו טענות אמת   :ש

 28וה% פורסמו בהתא%  2אשר נבדקו כדבעי על ידי ועל ידי עמיתי ותומכי בחדשות ערו, 

 29לסטנדרטי% מקצועיי% של עיתונאות אחראית. הטענות המופיעות בפרסומי% הנוספי% 

 30  שלי, הנזכרי% בכתב תביעה".

 31  כ�.  :ת

 32  "היו א* חזרה לטענות אשר פורסמו וכטובת התחקיר".  :ש
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 1  כ�.  :ת

 2  ,"מאקו"אני שואל, הא% הכתבה ב  :ש

 3  כ�.  :ת

 4  .5.7נחשבת לאחד הפרסומי% הנוספי% של* אשר כתובי% בסעי"   :ש

 5תלוי למה? לעניי� הסחר בסמי) בוודאי שלא כי לא טענתי בכתבה המקורית ולא טענתי א.   :ת

 6  פע) אני ג) לא טוע� היו) שחבר הכנסת חז� סחר בסמי).

 7של* לא נכו� כי בכתבות אחרות לא חזרו  5.7ע� שמה שכתוב בסעי" אז זה בדיוק מה שאני טו  :ש

 8  רק על מה שהיה,

 9  אז אני,  :ת

 10  אלא למשל הוסיפו את הסחר בסמי%.  :ש

  11 

 12  :בית המשפט

 13  אבל העניי� הזה הוסבר אדוני, הוא אמר שזה טעות, ואחרי זה אדוני יטע�, ,כ�

  14 

 15  :ד מנור"עו

 16  אבל,

  17 

 18  :בית המשפט

 19  שזה לא טעות ואנחנו, ואני אצטר� לקבוע א) כ� או לא.

  20 

 21  :ד מנור"עו

 22  זה נכו�, ועכשיו, זה ג) בסעי.,

  23 

 24  :בית המשפט

 25  אבל אי� טע) לדוש בזה,

  26 

 27  :ד מנור"עו

 28  לא.

  29 

 30  :בית המשפט

 31  כל פע).

  32 
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 1  :ד מנור"עו

 2  .אז אולי אדוני יצטר� להחליט א) זה שתי טעויות ,לתצהיר שלו 5.7כי זה ג) סעי. 

  3 

 4  חקירה נגדיתהמש* 

 5  הא% אתה התלוננת במשטרה או בפני גו" אחר כלשהו על ניסיונות להל* עלי* אימי%?  ש:

 6  לא.  :ת

 7כי מקורותי* המרכזיי% ה% אנשי% שנמצאי%  ,היית מודע לעניי� בעת עריכת התחקיר  :ש

 8  בסכסו* עסקי ע% חבר הכנסת חז�?

 9ראינו ג) בבוקר את המנכ"ל, כ�, וודאי, כמו שאני הסברתי, חלק מהמקורות, לא כול),   :ת

 10המנהל המקצועי של הקזינו, האנשי) שבאו אלי ה) באו בגלל שה) טענו שחבר הכנסת חז� 

 11  שיש לה) סכסו� כספי ע) חבר הכנסת חז�. – עק1 אות) או בתרגו) מקצועי

 12ג% המנהל המקצועי הודה על בסו" וא% כי בחירוק שיניי% שיש לו טענות ולא שלמע� טובת   :ש

 13  טיה באר, הוא,הדמוקר

 14  ולכ� אני לא, ,אני רק רוצה להגיד שזאת לא שאלה  :ת

 15  זה נכו�, זו היא לא שאלה.  :ש

 16  שתיקתי אינה מהווה אישור לטענה הזאת.  :ת

 17לידיעת*, בתו* התחקיר שעשית, יש בתי קזינו בטורקיה? מתו* התחקיר שעשית ואתה   :ש

 18  בטורקיה?למדת וזה, אני שואל הא% אתה יודע א% יש בתי קזינו 

 19  בטורקיה?  :ת

 20  בטורקיה. ,כ�  :ש

 21  לא, כי התחקיר לא עסק בטורקיה.  :ת

 22  אתה לא יודע א% יש או אי� בתי קזינו בטורקיה?  :ש

 23  אני יודע שיש ללא קשר לכתבה.  :ת

  24 

 25  :בית המשפט

 26  היה, היה.

  27 

 28  המש* חקירה נגדית

 29  אני לא רוצה, אתה לא יודע שכבר לא קיימי% בתי קזינו בטורקיה או שלא?  :ש

 30  בטורקיה?  :ת

 31כ�, כי חלק מהעדויות של* פשוט, הייתה איזו עדות על בתי קזינו בטורקיה וחשבתי אולי   :ש

 32  אתה יודע שכבר הרבה שני% אסור לפי החוק בטורקיה לנהל בתי קזינו,
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 1  אי� לי מושג. אי� לי בכלל מושג.  :ת

 2  לא, אתה לא מתמצא,  :ש

 3  לא, אני מצטער.  :ת

 4אתה בכלל אפשר להגיד שבענייני% של הימורי% וקזינו ובתי בושת אתה, אי� ל* שו% ידע   :ש

 5  אישי, אתה לא מבי� בזה כלו% וזה רק למדת בכתבה הזאת?

 6  זאת שאלה לא רלוונטית ובכל זאת אני אגיד ל�,  :ת

 7  לא זה, לא,  :ש

 8  שאי� לי שו) ידע אישי.  :ת

 9  גמור.לא, אנחנו רוצי% לדעת שאי� ל* ידע. בסדר   :ש

 10  זאת שאלה לא רלוונטית ואי� לי שו) ידע אישי.  :ת

 11  . אי* אתה מסביר, אי* אתה מגדיר,]לא ברור[זה תפקידו של   :ש

 12  כ�.  :ת

 13  את המילה סרסרות? מה זה סרסור?  :ש

 14  בלי להיכנס להגדרות החוקיות של סרסרות או מה זה חזקת סרסרות,  :ת

 15  לא, בהבנת הע%.  :ש

 16, אני חושב כי כשב� אד) מבסס את הרווחי) או יותר הכנסות במקרה הזה כי בחוק הפלילי  :ת

 17אני הבנתי שרווחי) לא היו, כשאד) מבסס את ההכנסות של קזינו על משיכת לקוחות 

 18  באמצעות ההבטחה והמימוש שיהיו נערות ליווי, בעיניי מבחינה ציבורית זאת סרסרות.

 19  ,זאת אומרת, לתפיסת* יש בכתבות של* חומר  :ש

 20  כ�.  :ת

 21  שהצדיק את זה שביססו את הכנסות הקזינו על נערות ליווי,  :ש

 22  שסייעו להגביר את הכנסות,  :ת

 23  זאת הטענה של*?  :ש

 24  כ�.  :ת

 25זאת אומרת, א% למשל המידע של* או ייצא מהמידע של* הוא שהקזינו לא שיל% עבור   :ש

 26  נערות ליווי, אז אי� סרסרות?

 27  לא,  :ת

 28  הא% זה נכו�?  :ש

 29אני אומר א) עצ) הקזינו אפילו עושה את השירות שהוא מזמי� נערות ליווי והוא שולח את   :ת

 30הנהג של הקזינו, זה עוד משתמש באמצעי הקזינו, בידע של הקזינו כדי לסדר נערות ליווי, אז 

 31  בוודאי שכ�, מה השאלה?

 32  ונו,זאת אומרת, בעיני* סרסרות זה א% הזמינו בשביל מישהו נערת ליווי על חשב  :ש
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 1  אני אגיד את זה שוב,  :ת

 2  אני רוצה להבי�.  :ש

 3בעיניי, בלי להיכנס להגדרה החוקית של סרסרות או חזקת סרסרות, שג) על זה יש לי הרבה   :ת

 4מה להגיד, בלי להיכנס לעניי� הזה, לדעתי מבחינה ציבורית, א) חבר כנסת ביסס את 

 5תה ש) אספקה סדירה, אני הרווחי) או את ההכנסות של קזינו שניהל על העובדה שהיי

 6מתבייש להגיד את זה ביחס לבני אד), אבל אספקה סדירה של נערות ליווי, של זונות, אז 

 7  בעיניי הדבר הזה, מבחינה ציבורית, הוא סרסרות.

 8  עכשיו אנחנו הגענו לאספקה סדירה, טוב.  :ש

 9  כ�.  :ת

 10  בוא, כשאתה כתבת סרסרות,  :ש

 11  כ�.  :ת

 12  בזה,אתה השתמשת, אתה השתמשת   :ש

 13  בציו1 ולא,  :ת

 14  [מדברי) יחד]

 15  זה לא במחלוקת.  :ש

 16  כ�.  :ת

 17  ציו,, בתי דריינו", לסרסר,  :ש

 18  זה נכו�.  :ת

 19  תסביר לי מה אתה ציפית שהקורא הסביר יבי� מהמילה סרסור?  :ש

 20אני ציפיתי שהקורא הסביר היה באר1 בחודש וחצי האחרוני), הקורא הסביר, אני יכול לפרט   :ת

 21הרקע לציו1 היה מאבק נגד פינוי שכונת בתי דריינו. בבית אל, שכונה שאני את הרקע לציו1? 

 22מכיר באופ� אישי, אני גר, ההורי) שלי גרי) לא רחוק מש), בעפרה, וה) נאבקו נגד הפינוי 

 23וחבר הכנסת חז�, במסגרת פעולתו הפרלמנטרית, קבע את לשכתו ש) בשכונה הזו אשר 

 24אל מהמגזר החרד"לי, אני :י את תושבי הישוב ביתהייתה מיועדת לפינוי. ואני מהיכרות

 25הבעתי תמיהה לעובדה שה), אחרי שה) כול) ידעו וראו וצפו במה שפרסמנו על חבר הכנסת 

 26חז� אי� ה) כדי, אי� הוא אמר יצחק שמיר, שבאר1 ישראל מותר לשקר, אז אי� זה שבאר1 

 27  אנחנו חשפנו בתחקיר.ישראל מותר להלבי� את עוולותיו של חבר הכנסת חז� אשר אות) 

 28זאת אומרת, בעיני*, בלי קשר לשאלה א% מה שפרסת% נכו� או שהוא לא נכו�, על זה אנחנו   :ש

 29  לא מדברי%, אבל בעיני*, המילה סרסרות היא תמצות הוג� של מה שאתה פרסמת?

 30  זאת אומרת, זה תמצות הוג� של חלק קט� מאוד ממה שפרסמתי.  :ת

 31  ת.של חלק קט� ממה שאתה פרסמ  :ש

 32  אני אחזור שוב על מה שאני אמרתי,  :ת
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 1  בסדר.  :ש

 2בלי להיכנס להגדרה של סרסרות או של חזקת סרסרות בחוק הפלילי שג) עליה, כאמור יש   :ת

 3  לי מה להגיד, אני חושב שמה שעשה חבר הכנסת חז� עונה להגדרה הזאת,

 4  מה,  :ש

 5  מבחינה ציבורית.  :ת

 6  מה מידת הבקיאות של* בחוק הבולגרי?  :ש

 7  באיזה הקשר?  :ת

 8  הא% אתה יודע בענייני,  :ש

 9  לא למדתי משפטי) בבולגריה רק באר1.  :ת

 10  זנות, מה מותר בבולגריה מה אסור בבולגריה, א% הזנות היא מותרת,  :ש

 11  אני, כ�,  :ת

 12  א% היא,  :ש

 13  אנחנו ציינו בכתבה,  :ת

 14  [מדברי) יחד]

 15שלה? באיזה שהוא נספח? אי� אותו? אנחנו אנחנו ציינו בכתבה, בסגיר שלה, יש את הטקסט   :ת

 16  ציינו שלפי דוח נדמה לי של הא. בי איי, אז פעילות של סרסרות לזנות היא דבר בלתי חוקי.

 17  אז אתה קראת דוח של הא" בי איי,  :ש

 18  נכו�.  :ת

 19  וזה הוא מקור הידע היחיד של*,  :ש

 20  על הסרסרות.  :ת

 21  על סרסרות,  :ש

 22  בלשו� ה,' Pimping'  :ת

 23  יה.בבולגר  :ש

 24  זה נכו�.  :ת

 25והא% אתה בדקת בדוח הא" בי איי הזה אי* ש% מוגדרת סרסרות א% זה משהו בלי כס"   :ש

 26  ע% כס" או שעד כדי כ* לא טרחת,

 27  אני לא מבי� את הטענה כי אני לא האשמתי אותו בעבירות פליליות,  :ת

 28  אי� טענה,  :ש

 29  בבולגריה.  :ת

 30  יש שאלה. אני שאלתי שאלה פשוטה. הא% אתה קראת את דוח הא" בי איי בעצמ*?  :ש

 31  בוודאי.  :ת

 32  הא% אתה טרחת לראות ואתה אולי זוכר מה היא הגדרת הסרסרות ש%?  :ש
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 1  לא.   :ת

 2  כמה שיחות אתה ניהלת ע% לאדו?  :ש

 3  שיחות רבות, רבות מאוד. לא זכור לי מספר.  :ת

 4  כמה מה� אתה הקלטת?  :ש

 5  שב שאת המרכזית שבה� הקלטתי.אני חו  :ת

 6  אי* אתה בוחר מה להקליט ומה לא להקליט?  :ש

 7  זה,  :ת

 8  בשיחה כזאת.  :ש

 9זה מאוד תלוי זה יכול להתחיל בסיבה טכנית. לפעמי), בחלק מהאירועי) האלה לא הייתה   :ת

 10כאלה, בישראל זה מותר לי אפליקציה של הקלטה ובחברת אפל לא התירו אפליקציות 

 11הקלטה במעמד צד אחד אבל כנראה באמריקה לא אז בגלל זה בחלק מהזמ� לא היו, לא היו 

 12או דברי) כאלה ואחר כ� תלוי בעניי�,  3בישראל אפליקציות אז אני הייתי מצמיד א) פי 

 13  בהתא) לעניי�.

 14מועה, או הקזינו תפנה אותי בבקשה לעדות ישירה אחת אשר אומר שחז�, לא עדות על פי ש  :ש

 15  שילמו,

 16  הקזינו?  :ת

 17  כ�.  :ש

 18  אבל,  :ת

 19  חז�, הקזינו,  :ש

 20  אבל אני חשבתי שזה מלו�.  :ת

 21  מי שאתה רוצה, מי שאתה רוצה, שילמו עבור נערות ליווי.  :ש

 22  שחז� או הקזינו שילמו עבור נערות ליווי?  :ת

 23  כ�, תראה לי בחומר של* איפה יש עדות כזאת אשר עליה אתה הסתמכת?  :ש

 24  ולדו, מנהל הקזינו ש).  :ת

 25  לא, זה לא משהו,  :ש

  26 

 27  :ד נקדימו�"עו

 28  תית� לו להשיב. ,רגע

  29 

 30  המש* חקירה נגדית

 31  אתה תית� לי להשיב,  :ת

 32  בבקשה.  :ש
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 1  או שאתה תקפו1 למסקנות.  :ת

 2  בבקשה.  :ש

 3הוא כתב בתצהירו המנהל המקצועי של הקזינו, שהעיד ג) הבוקר כא�, הוא סיפר בתצהירו,   :ת

 4שנעשה תשלו) לנערות ולאחר מכ� הוא העלה את האפשרות שאולי הלקוחות החזירו את 

 5הכס.. ורגע, וסיפר ג), וסיפר ג) אבי גוטסמ� בתצהירו שחבר הכנסת אור� חז� הזמי� אותו, 

 6  אני לא יודע א) לקרוא לזה ככה, לנערת ליווי.

 7  השמועה,אלו ה% המקורות של*, מה שאמר ולדו על פי   :ש

 8  לא,  :ת

 9  וגוטסמ�,  :ש

 10  מה שאני אמרתי,  :ת

 11  לזה ששילמו לנערות ליווי?  :ש

 12  למשל שהוא אמר שהוא רק, איבוזה חלק מהעדויות, אני בטוח שיש עוד. יש ג) את   :ת

 13  הוא עד? איבו  :ש

 14  אתה שאלת ג), אתה לא שאלת רק על עדויות.  :ת

 15  לא, אני שאלתי על עדויות,  :ש

 16  עדויות?  :ת

 17  השמועה.לא לפי   :ש

 18  מה, על אנשי) שהתייצבו בבית המשפט?  :ת

 19  אנשי% אשר,  :ש

 20  [מדברי) יחד]

 21  בעדויות ישירות.  :ש

 22  אבל, אבל, אבל היית פה,  :ת

 23  אני לא יודע אני שואל,  :ש

 24  אז אני לא יודע למה אתה צרי� אותי כדי לענות,  :ת

 25  אולי נעל% משהו מעיניי, לשיטת*.  :ש

 26  ,אוקי  :ת

 27  אני רוצה להבי� את זה.  :ש

 28מה זה לשיטתי, א) ה) העידו ה) העידו וא) ה) לא העידו ה) לא העידו אז מה אתה צרי�   :ת

 29  אותי עכשיו?

 30  א% ה% העידו ה% העידו, וא% ה% לא העידו,  :ש

 31  וכמוב� שה) העידו.  :ת

 32  דיברת? איבובסדר גמור. ע%   :ש
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 1  אני חושב שיש לכ) את התמליל אשר יעיד שדיברתי איתו, כ�.  :ת

 2על זה שלא אתה אלא אד% אחר אחר כ* מדבר איתו  איבות לב בהקלטה של הא% אתה שמ  :ש

 3  על איזשהו כס",

 4  זה נכו�.  :ת

 5  שהוא צרי* לשל% לו?  :ש

 6  כ�, רק תזכיר לי לתמליל?  :ת

 7  אתה היית ער לעניי� הזה?  :ש

 8  בוודאי.  :ת

 9  ולא הטריד אות*?  :ש

 10  שאלתי מדוע, מה זה סיפור הכס. הזה.  :ת

 11  כ�.  :ש

 12  חוב שיש לה) כלפיו.והוא אמר שזה   :ת

 13  רק חוב שיש לה%, רק שבקלטת איכשהו לא מוזכר חוב.  :ש

 14  למה,  :ת

 15  ומה שאני הבטחתי ל*,  :ש

 16  [מדברי) יחד]

 17  איפה התמליל איזה,  :ת

 18  אתה רוצה (לא ברור)? כי יש,  :ש

 19  [מדברי) יחד]

 20  כ� אני אשמח בשמחה רבה, בשביל זה אני, ,כ�  :ת

  21 

 22  :עו"ד ביר�

 23  נספח ה'.

  24 

 25  :הנתבע

 26  ה'?נספח 

  27 

 28  :עו"ד ביר�

 29  ה',

  30 

 31  [מדברי) יחד]

  32 



  
 

  
  יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

  חז� נ' סגל 18448�10�15 ת"א
  

  2016יולי  19  

  

 286

 1  :נתבעה

 2  חמש.

  3 

 4  :בית המשפט

 5  נספח ה' למה? לתצהירי) שלכ)?

  6 

 7  :הנתבע

 8  המספור אצלי הוא קצת אחר רק שנייה.

  9 

 10  :עו"ד ביר�

 11  .6נספח ה'

  12 

 13  המש* חקירה נגדית

 14ב' (לא ברור) זה מקור  "you know"אצלי. טוב הוא מציי� בהקשר אחר,  232כ� אני רואה,   :ת

 you already know me",  15"להל�. הנה, 

  16 

 17  :ד נקדימו�"עו

 18  תאמר, תאמר רק באיזה עמוד.

  19 

 20  המש* חקירה נגדית

 21  אז אני משער שאצלכ) זה, 234זה זה קצת עמודי) ע) מספור שונה אבל, אצלי זה   :ת

  22 

 23  :דוברת

 24  ,277 ודזה עמ

  25 

 26  המש* חקירה נגדית

 27  של הסטנוגרמה הזאת. 3מתי, לא, עמוד   :ת

  28 

 29  :דוברת

 30  לכ� תצהירי). 227

  31 

  32 
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 1  המש* חקירה נגדית

 2  מאתי) עשרי) ו?  :ת

  3 

 4  :עו"ד ביר�

 5  שבע.

  6 

 7  המש* חקירה נגדית

 I still remember these 50 euro that I didn’t send you, I 8 שבע. בראש העמוד: "  :ת

didn’t have the time, I remember this ." ,9ברור שזה לא התחיל, זה לא התחיל בשיחה 

 10  התחיל לפני השיחה.ברור שזה 

  11 

 12  :בית המשפט

 13  רגע, רק שנייה מר סגל,

  14 

 15  :הנתבע

 16  סליחה.

  17 

 18  :בית המשפט

 19  כי אצלי אני צרי� להיות מסונכר� אית�.

  20 

 21  :הנתבע

 22  לסטנוגרמה. 3כ�, זה עמוד 

  23 

 24  :בית המשפט

 25  כי לי יש בנספח,

  26 

 27  :הנתבע

 28  יש פה מספור שונה של העמודי). זה נספח ה'.

  29 

 30  :עו"ד ביר�

 31  .6ה'

  32 
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 1  :ד מנור"עו

 2  .6זה נספח ה'

  3 

 4  :הנתבע

 5  .6ה'

  6 

 7  :ד מנור"עו

 8  כר� אחד,

  9 

 10  :בית המשפט

 11  כ�.

  12 

 13  :ד מנור"עו

 14  כר� א'.

  15 

 16  :בית המשפט

 17  אבל יש למטה מספור של סטנוגרמה, ,אני מסתכל

  18 

 19  :דוברת

 20  בסדר זה,

  21 

 22  :דוברת

 23  זה הסטנוגרמה. 3כ�, עמוד 

  24 

 25  :ד מנור"עו

234,  26 

  27 

 28  :ד נקדימו�"עו

 29  המספור של הסטנוגרמה הוא למעלה.

  30 

 31  :מנורד "עו

 32  כבודו. ,העד צודק
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  1 

 2  :בית המשפט

234?  3 

  4 

 5  :ד מנור"עו

 6  כ�.

  7 

 8  :הנתבע

 9  לא אני חושב שהוא, המספור הוא שונה.

  10 

 11  :ד מנור"עו

 12  למה?

  13 

 14  :בית המשפט

 15  ,10כי למעלה יש עמוד 

  16 

 17  :הנתבע

 18  לא, לא, לא, לא, לא.

  19 

 20  :דוברת

 21  לא, לא,

  22 

 23  :בית המשפט

 24  .234ולמטה 

  25 

 26  :דוברת

 27  זה מתייחס לעמוד אחר.

  28 

 29  :בית המשפט

 30  איזה זה?

  31 

  32 
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 1  :ד מנור"עו

 2  בבקשה, איזה עמוד שהוא רוצה.

  3 

 4  :הנתבע

 5  באמת המספור הוא קצת שונה. הנה.

  6 

 7  :בית המשפט

 8  .227של התמליל, למטה רשו)  3בקוב1 שנמצא בבית משפט מדובר בעמוד 

  9 

 10  המש* חקירה נגדית

 I wanted to 11ההקשר:"זה נכו�, אני אתחיל משפט אחד בעמוד הקוד) כדי לתת את כל   :ת

speak with you, I will explain you this, and one of the things that you need to 12 

know that if I telling, you already," ה� במקור ג) שלי ,אני מצטער על השגיאות" .You 13 

already know me, I will, I still remember these 50 euro that I didn’t send you, 14 

I didn’t have the time";  ב', "כ� אומר מקורI remember these. Don’t worry, I 15 

will send you. I still have the promise and I will send you the money, don't, I 16 

didn’t forget you. I still remember this".  17 

 18  ואתה מר סגל,  :ש

 19  כ�.  :ת

 20  הישראלית,מהאנשי% האינטליגנטיי% ביותר בתקשורת   :ש

 21  תודה.  :ת

 22  הבנת שהכס" הזה זה חוב אשר בכלל לא קשור לשיחה.  :ש

 23  ודאי.  :ת

 24בוודאי. טוב. עכשיו תאמר לי בטוב*. הרי את% לא רק לקחת% תצהירי% אלא עדי% שלא   :ש

 25  רצו לתת לכ% תצהירי%.

 26  נכו�.  :ת

 27  את% הזמנת% ואפילו מחו, לאר,.  :ש

 28  נכו�.  :ת

 29בכיליו� עיניי% אבל אנחנו נתאפק עד ספטמבר. למה את  אנחנו מחכי%, אנחנו משתוקקי%  :ש

 30את% לא הזמנת%? הרי הוא המוציא והמביא, הוא האיש שיודע את הכל. כל עדויות  איבו

 31  השמיעה מתנקזות אליו. למה את% לא ביקשת% צו מבית משפט להביא אותו?
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 1  בהחלט ניסינו, הוא לא רוצה לבוא.   :ת

 2  הגשת צו למדא%,  :ש

 3  שר להביא צו,לא, אי אפ  :ת

 4  למה את% לא הגשת%,  :ש

 5  [מדברי) יחד]

  6 

 7  :בית המשפט

 8  זה לא צו.

  9 

 10  המש* חקירה נגדית

 11  זה לא צו.  :ת

  12 

 13  :ד מנור"עו

 14  אז למה ה) הוציאו צו למדא) אז זה לא צו? ,אדוני ,אני יודע

  15 

 16  המש* חקירה נגדית

 17  אי� צו למדא) אבל.  :ת

 18  אבל זו היא, זו היא השאלה אבל.  :ש

  19 

 20  :בית המשפט

 21  אני אישרתי, את) הגשת) בקשה ואני אישרתי אותה, להזמי�,

  22 

 23  :ד נקדימו�"עו

 24  הזמנה, הזמנה,

  25 

 26  המש* חקירה נגדית

 27  להזמי� בקשה,  :ש

 28  הזמנה, יפה,  :ת

 29  [מדברי) יחד]

  30 

 31  המש* חקירה נגדית

 32  ?איבוהזמנה למדא%, למה את% לא הגשת% הזמנה ל  :ש
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 1הוצאנו צו בניגוד לדברי) שאתה אומר. אז אני אסביר מה הוא ההבדל, קוד) כל אנחנו לא   :ת

 2  אנחנו הוצאנו הזמנה,

 3  הזמנה, הזמנה.  :ש

 4  לא, זה ההבדל,  :ת

 5  סליחה.  :ש

 6  מאוד חשוב, כי אנחנו הוצאנו צו להביא אנשי) התחומי ישראל.  :ת

 7  כ�.  :ש

 8זה אחד. לגביו אנחנו כבר יודעי) שהוא לא רוצה לבוא להעיד. לגביה, יש לנו תקווה שהיא   :ת

 9  תבוא.

  10 

 11  :ד מנור"עו

 12  הבנתי אות�. תודה רבה, אי� לי שאלות נוספות.

  13 

 14  :בית המשפט

 15  טוב, רק שנייה מר סגל. חקירה חוזרת?

  16 

 17  :ד נקדימו�"עו

 18  אי� חקירה חוזרת.

  19 

 20  :בית המשפט

 21  אי� חקירה?

  22 

 23  :ד נקדימו�"עו

 24  אי� חקירה.

  25 

 26  :בית המשפט

 27  טוב.

  28 

 29  :הנתבע

 30  תודה רבה.

  31 

  32 
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 1  :בית המשפט

 2  יש עוד עדי) לאדוני היו)?

  3 

 4  :ד נקדימו�"עו

 5  לא.

  6 

 7  :בית המשפט

 8  .18:00:19:00תכננתי עד 

  9 

 10  :ד נקדימו�"עו

 11  חברי חס� לנו פה כמה חקירות.

  12 

 13  :ד מנור"עו

 14כבודו. אני בדר� כלל מצטער יותר על שאלות שאני שאלתי מאשר על שאלות  ,אני חוקר קצר תמיד

 15  שלא שאלתי.

  16 

 17  :בית המשפט

 18  בעצ).כ�, אז מה, היה אפשר לגמור את הדיו� היו) 

  19 

 20  :ד נקדימו�"עו

 21  טוב, א) אני הייתי יודע שחברי מוותר על משה זאב.

  22 

 23  :בית המשפט

 24  הרי בס� הכל יש רק עוד עד אחד ש, ,השאלה א) זה חיוני לאדוני

  25 

 26  :ד נקדימו�"עו

 27  אדוני. ,כ�, כ�

  28 

 29  :בית המשפט

 30  שהוצאתי, צרי� להוציא לו צו הגעה.

  31 

  32 
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 1  :ד נקדימו�"עו

 2  כ�, ויש את העדה,

  3 

 4  :בית המשפט

 5  העדה,

  6 

 7  :ד נקדימו�"עו

 8  שבחו"ל.

  9 

 10  :בית המשפט

 11  אשר תבוא או שהיא לא תבוא. ,גברת סוניה

  12 

 13  :ד נקדימו�"עו

 14  כ�.

  15 

 16  :בית המשפט

 17  אבל היא הייתה אמורה להגיע היו).

  18 

 19  :ד נקדימו�"עו

 20  אז אני, אני אודיע לבית המשפט, אני מקווה לפני הדיו�.

  21 

 22  [מדברי) יחד]

  23 

 24  :ד נקדימו�"עו

 25  א) אנחנו מבקשי) לקיי) אותו או שאנחנו מוותרי) עליו.

  26 

 27  :ד מנור"עו

 28  כבודו, ,סליחה

  29 

 30  :בית המשפט

 31  כי א), א) לא אז אפשר כבר לסכ) זה לא,

  32 
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 1  :ד מנור"עו

 2  לא, סליחה כבודו.

  3 

 4  :בית המשפט

 5  מה?

  6 

 7  :ד מנור"עו

 8  אדוני. ,העד יוסי חז� הוא עד מפתח

  9 

 10  :ד נקדימו�"עו

 11  למה לא הזמנת אותו?

  12 

 13  :מנורד "עו

 14  אז אי� לי צור� להזמי� אותו, ,כי אתה הזמנת אותו

  15 

 16  :ד נקדימו�"עו

 17  אני הזמנתי אותו,

  18 

 19  :ד מנור"עו

 20  אבל א) חברי,

  21 

 22  :ד נקדימו�"עו

 23  אחרי שהגשת תצהירי).

  24 

 25  :ד מנור"עו

 26א) חברי יוותר על ההזמנה אז אני אזמי� אותו ולו כעד הזמנה מהטע) הפשוט שהחברי), שאנחנו 

 27  עדות שקר מתחילתה ועד סופה ואנחנו רוצי) לשמוע את עדותו,טועני) שעדות) 

  28 

 29  :ד נקדימו�"עו

 30  טוב.

  31 

  32 
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 1  :ד מנור"עו

 2  מה היה באות) אירועי).

  3 

 4  :ד נקדימו�"עו

 5  טוב, אז,

  6 

 7  :בית המשפט

 8  אז צרי�,

  9 

 10  [מדברי) יחד]

  11 

 12  :ד נקדימו�"עו

 13  טוב, נוציא צו הבאה ונגיש לו.

  14 

 15  :בית המשפט

 16  נו הנה. בסדר. לגבי אותה גברת סוניה, אדוני יודע הא) היא אמורה להגיע או,

  17 

 18  :ד נקדימו�"עו

 19  נכו� לרגע זה אני לא יכול לדעת בוודאות, אני,

  20 

 21  [מדברי) יחד]

  22 

 23  :בית המשפט

 24  בסדר, טוב.

  25 

  26 
#>24<#  27 

 28  החלטה

 29לאחד מה) יש צור� להוציא צו הבאה, כפי ד ועדי) מטע) הגנה אשר טר) העידו וביח )מאחר וישנ

 30, במועד זה ג) יישמעו סיכומי הצדדי) בעל 06/09שקבעתי בדיוק הקוד), יימש� דיו� ההוכחות ביו) 

 31  פה.
#>25<#  32 

  33 

 34  במעמד הנוכחי%. 19/09/2016, ט"ז אלול תשע"וניתנה והודעה היו% 
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  1 

 
  

   שופט,  אלקלעי עזריה

  2 

  3 

  4 

   5 

 6  :ד נקדימו�"עו

 7אדוני, אני בכל זאת הייתי מבקש, בתיק כזה רחב היק. ובעל חשיבות מהסוג הזה לסכ) בכתב, בכל 

 8  זאת יש כא� הרבה הלכות משפטיות שה� רלוונטיות,

  9 

 10  :בית המשפט

 11  נו, ,נהדר ,נו

  12 

 13  :ד נקדימו�"עו

 14  ואני מבקש לכלול אות�, לצטט מה�, לעשות ניתוח כתוב של הדברי).

  15 

 16  :בית המשפט

 17 ובא אדוני מוכ� ע) האסמכתאות.ממילא יש לו המו� זמ� לעשות את זה עד כל הפגרה לפניו כ�, ואדוני 

 18  אי� שו) סיבה, אדוני יבוא ע) הסיכומי) מוכני) וככה אנחנו נחסו� הרבה חודשי).

  19 

 20  :ד נקדימו�"עו

 21  אני אני אני אפילו, אי� לי שו) בעיה שאני אקצוב זמ� קצר להגשת הסיכומי),

  22 

 23  :בית המשפט

 24  אבל,

  25 

 26  :ד נקדימו�"עו

 27  אבל, אבל שה) יהיו כתובי), בכל זאת זה תיק, לא, לא תיק רגיל.
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  1 

 2  :בית המשפט

 3ממילא הוא יבוא ע)  ,התיק, הדיו� מוקלט כ� שאי� מניעה, אי� מניעה שאדוני יסכ) בעל פה ,אדוני

 4סיבה שלא נית� יהיה להרחיב ג) את הטיעוני) סיכומי) סדורי) כדרכו של אדוני ואני לא רואה שו) 

 5  הסיכומי) בכתב,המשפטיי), הרי ה) ידועי) לאדוני, מרבית העדויות נשמעו, אי� בעיה להכי� את 

  6 

 7  :ד מנור"עו

 8  בעל פה,

  9 

 10  :בית המשפט

 11כ� שג) פסק הדי� ינת� במש� זמ� קצר  ,ואני חושב שזה יהיה יותר יעיל וג) מקצר את זמ� הדיו�

 12  וסביר,

  13 

 14  :ד מנור"עו

 15  אני חושב,

  16 

 17  :בית המשפט

 18  כפי שאני נוהג לעשות.

  19 

 20  :ד מנור"עו

 21  שאולי כבודו,

  22 

 23  :בית המשפט

 24  מה?

  25 

 26  :ד מנור"עו

 27אני אשמח לסיכומי) בעל פה, אני רק מציע שכל צד יהיה רשאי להביא איתו  :יש לי הצעה פרקטית

 28  ליו) הדיו� ולהגיש חוברת ע) כר� אסמכתאות,

  29 

 30  :בית המשפט

 31  אסמכתאות אי� לי בעיה שתגישו.

  32 
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 1  :ד מנור"עו

 2  כי במקו) לצטט אסמכתאות,

  3 

 4  :בית המשפט

 5  לי בעיה,אי� 

  6 

 7  :ד מנור"עו

 8  כבודו. ,אפשר להביא

  9 

 10  :בית המשפט

 11בהחלט. כל אחד מהצדדי) יהיה רשאי להביא כר� אסמכתאות ולהפנות אליה) בסיכומיו, דבר שייעל 

 12 ,, לגבי האול) אני עוד לא יודע איפה זה יתקיי)09:30באותו היו). הדיו� יישמע בשעה את הסיכומי) 

 13  אבל ביו) הדיו� לפי אול) גדול פנוי אנחנו נקבע. תודה רבה לכול).

  14 

 15  :ד נקדימו�"עו

 16  אדוני. ,תודה רבה

  17 

 18  :ד מנור"עו

 19   כבודו. ,תודה רבה

 20 ענבר עמית ידי על הוקלד




