
  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מדינת ישראל נ' פינס ואח' 13268�09�15 ת"פ
  

  2018פברואר  27  

  

 2138

      
  10162/14 פרק 

  
  

  1 
  שופטת טלי חיימובי#בפני כבוד ה

 

  מדינת ישראל מאשימהה

  נגד                                               
  
  ניסי% פינס .1  נאשמי%ה

  בלולושמעו'  .2
  חניתה פינס .3
  ש.י.נ. ג' רוה בע"מ .4
 יאיר ביטו' .5

  בע"מ 1988ב. יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה  .6
  א.א.נ. חשמל בע"מ .7
  נפתלי פר# .8

  2 

 3  :נוכחי%
 4  ב"כ המאשימה עו"ד עפרה קרמני ועו"ד יונת	 טל

 5  וב"כ עו"ד עדי ברקאי  1נאש� 
 6  עו"ד ער	 ערבה ועו"ד תמיר סננס 4 �ו 2נאשמי� וב"כ  2נאש� 

 7  (בהיעדר) וב"כ עו"ד עידו לוי	 (בהעדר) 3נאשמת 
 8  (בהיעדר ברשות) וב"כ עו"ד אית	 פלג ועו"ד אס$ גול	  5נאש� 

 9  עו"ד אורי פורת 6ב"כ נאשמת 
 10  (בהיעדר ברשות) וב"כ עו"ד ניצה אורצקי 8נאש� 

  11 
 12 פרוטוקול

  13 

09�13268ת"פ   כב' הש' חיימובי(':� 14 . מה שמ+?117, עד תביעה 2018לפברואר  27ישיבת מתארי+  15

 15  עיד	 חמיאס.  העד, מר חמיאס:

 16אני מזהירה אות+ שצרי+ להגיד את האמת אחרת תהיה צפוי לעונשי� הקבועי�   כב' הש' חיימובי(':

 17  בחוק. חקירה ראשית.

  18 

 19  לעור+ הדי' יונת' טל: מר חמיאס עיד', לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה ראשית  117ע.ת/

 20  ספר לבית המשפט מה הקשר של+ לפרויקט סנביאג' באילת?  עו"ד יונת	 טל:

 21  קניתי בית (לא ברור).  העד, מר חמיאס:
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 1, אוקי, מתי קנית את הבית? כתוב פה 1548אני מציג לפני+ את הסכ� המכר ת/  ש:

 2  בהסכ�. 

 3  .2008ליולי  9  ת:

 4  קנית את הבית? אוקי. תאר את הלי+ רכישת הדירה, ממי  ש:

 5  דר+ מתוו+ תיוו+ הנאמ	,   ת:

 6  כ	, אני שומע, אני שומע,   ש:

 7  תיוו+ הנאמ	, אחר כ+ בנק מזרחי הגיעו נציגות של בית יאיר וש� רכשנו את,  ת:

 8  מתי היית אמור לקבל את הדירה?   ש:

 9  לפי מה שכתוב שמה.  ת:

 10  אוקי, ומתי קיבלת בפועל את הדירה?  ש:

 11חודשי� איחור של הקבל	, איחרו לי בעוד חודש  3קיבלתי על פי ההסכ� היה   ת:

 12  נוס$.

 13  לאיזה פיצוי זכית?  ש:

 14  דולר לחדר, על חודש. 120פיצוי לפי ההסכ�,   ת:

 15  מדוע יש עיכובי� בבניית הדירות?  ש:

 16  היו כל מיני התנהלות איטית של הקבל	.  ת:

 17  של מי, מי זה הקבל	?  ש:

 18  דורו	, של ניסי�,של קבל	 המבצע, של   ת:

 19  אי+ קראו לחברה?   ש:

 20  (מדברי� ביחד)   ת:

 21  שזה לא יחשב שזה כאילו באמת שאלה לעד,  דובר:

 22  בסדר נרש�.  כב' הש' חיימובי(':

 23  (מדברי� ביחד) 

 24  מאיפה אתה יודע שהיו עיכובי� ושהקבל	 לא בנה?  עו"ד יונת	 טל:

 25  (מדברי� ביחד) 

 26  ח, אוקי, איזה עסקאות סגרת ישירות מול ג	 רווה? אוקי היו ל+ וויכוחי� בשט  עו"ד יונת	 טל:

 27כל מיני תוספות קטנות של טיח, דברי� קטני�, את רוב הדיוני� עשיתי מול בית   העד, מר חמיאס:

 28  (לא ברור) נקודות חשמל ואת,

 29  אוקי אבל למי שילמת עבור נקודות החשמל ולכל השינויי� הקטני� שעשית?  ש:

 30  יו לי קיזוזי� בזיכויי�.פע� לניסי� ופע� לדורו	, ה  ת:

 31, רק תסביר לבית המשפט 1735�ו 1734, 1733, 1732אוקי, אני מציג בפני+ את ת/  ש:

 32  מה זה המסמכי� האלה. 
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 1  כל מיני קבלות שקיבלתי על תשלומי�.  ת:

 2  תשלומי� עבור מה?  ש:

 3  עשיתי שינויי� של מזגני�, עשיתי שינויי� של מה זה היה זה,   ת:

 4  מה, למה זה, מה זה בא להוכיח הניירות האלה? ל  כב' הש' חיימובי(':

 5  שאת השינויי� סוגרי� מול ג	 רווה, (מדברי� ביחד) מול קבל	 מבצע.  עו"ד יונת	 טל:

 6  זה לא במחלוקת, נכו	 שזה לא במחלוקת? אז למה אדוני, חבל.  כב' הש' חיימובי(':

 7  אוקי.  עו"ד יונת	 טל:

 8  בתיק הזה, אפשר לחסו+ בה�.  מסמכי� 1700כבר יש לנו   כב' הש' חיימובי(':

 9מה היה מצב הדירה, אני ממשי+ (מדברי� ביחד) אני ממשי+ הלאה. מה היה מצב   עו"ד יונת	 טל:

 10  הדירה שקיבלת?

 11קיבלתי דירה, היה לי לעשות שמה כמה תיקוני� בחשמל, בכל מיני נזילות שהיו   העד, מר חמיאס:

 12עליה, היה לי מספר ליקויי� לי, היה לי קצת ריצו$ לא מאותו סדרה שהתלוננתי 

 13  שלקחתי חברת בנויה שמצאה הרבה ליקויי�.

 14  אני מבקש שתפרט פשוט את כל הליקויי� שאתה זוכר, א� לא אני אזכיר ל+.  עו"ד יונת	 טל:

 15  היה לי חומה בהמש+ שנפלה בכניסה לבית, שנפלה לי על הילדה.  העד, מר חמיאס:

 16  אוקי.  ש:

 17  הייתה מחוברת ממש לקיר, התלוננתי עליה.היה לי איזה פרגולה שהיא לא   ת:

 18  מה מצב הקירות?  ש:

 19אני ביקשתי, עשיתי שינוי של החלטה בדירות זה לא היה משהו, לא היה מקצועי.   ת:

 20  שילמתי ולא קיבלתי,

 21  עוד משהו ע� הדירות, מה היה מצב הקירות?  ש:

 22  היה שיפועי�,  ת:

 23  אוקי שיפועי�, מה היה ע� האלומיניו�?  ש:

 24  הוא קיבל פיצוי?  ימובי(':כב' הש' חי

 25  אני לא יכול לשאל, זה לא היה פשוט בחקירה,  עו"ד יונת	 טל:

 26  לא, א� הוא קיבל פיצוי אנחנו לא צריכי� לשמוע את כל זה.   כב' הש' חיימובי(':

 27  אני קיבלתי פיצוי רק אחרי (מדברי� ביחד) הבנייה וקיבלתי משהו,  העד, מר חמיאס:

 28  תביעה?הגשת   כב' הש' חיימובי(':

 29  כ	.  העד, מר חמיאס:

 30  וקיבלת הסדר פשרה כזה? עשית הסדר פשרה?  כב' הש' חיימובי(':

 31  לא הסדר פשרה, (מדברי� ביחד) ע� בית המשפט.  העד, מר חמיאס:

 32  אה אוקי, זאת אומרת הגשת תביעה וקיבלת פסק די	 ופיצוי?  כב' הש' חיימובי(':
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 1  כ	.  העד, מר חמיאס:

 2  אנחנו צריכי� לשמוע, נו למה  כב' הש' חיימובי(':

 3רק תאשר, רק תציי	 מה זה, בלי שו� דבר ובלי  1459אוקי. אני מציג בפני+ את ת/  עו"ד יונת	 טל:

 4  להגיד שו� דבר על העניי	, 

 5  איזה ת' זה אדוני?  כב' הש' חיימובי(':

 6  זה המחאה פשוט שיצאה שרשומה לפקודתו. 1549ת/  עו"ד יונת	 טל:

 7ש�, חדר לי מהגג למעלה חדר מי� פגע לי באריחי תקרה שעשיתי בחור$ ירד ג  העד, מר חמיאס:

 8  באופ	 פרטי וה� שילמו לי על זה,

 9  מי ה�?  כב' הש' חיימובי(':

 10  אני לא זוכר מי שיל� לי.   העד, מר חמיאס:

 11  אוקי, מה ידוע ל+ על הקשר של איל	 ב	 שיטרית לפרויקט?  עו"ד יונת	 טל:

 12  בפרויקט בשטח. היה תקופה מסוימת מנהל  העד, מר חמיאס:

 13  אוקי, כיצד היית, רגע, מה ידעת על הקשר של יצחק אברג'יל לפרויקט?  ש:

 14  אני שמעתי שהוא שיי+ איכשהו לג	 (לא ברור).  ת:

 15א� היית יודע שיצחק עבר להיות שות$ (מדברי� ביחד) זה לא נחשב אני יודע   ש:

 16  גבירתי וגבירתי כבר נתנה, אבל (מדברי� ביחד), 

 17  כדי שאני אתנגד,  עו"ד ברקאי: 

 18  לא,  עו"ד יונת	 טל:

 19אני מתנגד לכל שאלות שמובילות לעדויות שמבוססות על רכילות ושמועות, זה   עו"ד ברקאי: 

 20  חסר ער+, אני כבר,

 21רק שנייה, עור+ די	 ברקאי אדוני צודק, אדוני,  אדוני צודק וא� באמת אני רוצה   כב' הש' חיימובי(':

 22ב בהודעה, אבל התביעה יודעת מה כתוב בהודעה להגיד אני הרי לא יודעת מה כתו

 23וא� בהודעה כתוב את מה שהוא אמר כא	, לא צרי+ לשאול אותו כי אנחנו לא 

 24מזמיני� עדויות שמיעה, א� אנחנו יודעי� שזה מקור הידיעה שלו אז אני לא 

 25רוצה בכלל שתשאלו אותו את זה, זו שאלה שמזמינה עדות שמיעה ומלכתחילה 

 26  הזאת לא קבילה.  היא לא הראייה

 27  שאלה אחרונה, א� היית יודע שיצחק עבר לשות$ בג	 רווה כיצד היית נוהג?  עו"ד יונת	 טל:

 28  אני מתנגד ג� לשאלה,  עו"ד ברקאי:

 29  גבירתי כבר דחתה את ההתנגדות ואישרה את השאלה הזאתי, זה כל,  עו"ד יונת	 טל:

 30ות האלה וג� אמרתי שיש לה� משקל בסדר אני חושב שכבר אישרתי את השאל  כב' הש' חיימובי(':

 31  מאוד נמו+ לטעמי, אבל א� אישרתי אז אני אאפשר. 

 32  זה דברי� שיוצרי� (מדברי� ביחד),  עו"ד ברקאי:
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 1  אווירה,   כב' הש' חיימובי(':

 2  כ	.  עו"ד ברקאי:

 3  יש לנו כבר הרבה אווירה.  כב' הש' חיימובי(':

 4  אווירה.  (מדברי� ביחד) כל זה בוא נביא עוד עדי  עו"ד ברקאי:

 5  אז מה התשובה לשאלה?  עו"ד יונת	 טל:

 6  לא סיימת להגיד את השאלה.  העד, מר חמיאס:

 7  אה סליחה, אוקי.   עו"ד יונת	 טל:

 8אברג'יל אתה יודע א� הוא היה מעורב? זאת אומרת אתה אמרת שאתה שמעת   כב' הש' חיימובי(':

 9רת הבנייה, שמועות, שאל אות+ התובע א� היית יודע שהוא קשור איכשהו לחב

 10  זה היה משנה ל+ את ההחלטות?

 11אני קניתי את הבית מחברת בית יאיר אני לא קניתי את הבית מג	 רווה, וג� כל   העד, מר חמיאס:

 12  התלונות היו לי כלפי בית יאיר.

 13  זה מה שעניי	 אות+, בית יאיר.  כב' הש' חיימובי(':

 14  אוקי תודה רבה ל+.  עו"ד יונת	 טל:

 15  חוזרת? יש  כב' הש' חיימובי(':

 16  רגע, רגע, עכשיו תורנו.  עו"ד ערבה:

 17  עכשיו חקירה נגדית, אוקי.  כב' הש' חיימובי(':

  18 

 19  מר חמיאס עיד', משיב בחקירה נגדית לעור+ הדי' ברקאי: 117ע.ת/

 20עוד פע�, עיד	, שמי עור+ די	 עדי ברקאי, אני מייצג את ניסי� פינס, ואני אשאל   עו"ד ברקאי:

 21את העדויות של+ במשטרה, שאתה מסרת אוקי? אני שאלות, יש לי  3�2אות+ 

 22  מניח שמה שענית ש� זה אמת נכו	?

 23  כ	.  העד, מר חמיאס:

 24שאלו אות+ הא� שילמת, הא� קיבלת חשבוניות וקבלות כששילמת לניסי� ו/או   ש:

 25  דורו	 ואמרת,

 26  ה	 מוצגות ג�.  ת:

 27  וענית תמיד קיבלתי או דאגתי תמיד לקבל.  ש:

 28  נכו	.  ת:

 29  קיבלת?אתה מאשר ש  ש:

 30  כ	.  ת:

 31נשאלת לגבי הדינמיקה מול דורו	 היית אומר שהיו ל+ עימותי� מול דורו	 אבל   ש:

 32  ניסי� היה פותר את הבעיות?
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 1  נכו	.  ת:

 2  אתה מאשר כ+ היה?  ש:

 3  נכו	.  ת:

 4  תודה רבה.  עו"ד ברקאי:

 5  , רגע, רעש סטטי) רגע �רעש סטטי) את העד הזה? (לא ברור  �רבותיי (לא ברור   כב' הש' חיימובי(':

  6 

 7  מר חמיאס עיד', משיב בחקירה נגדית לעור+ הדי' ערבה: 117ע.ת/

 8שלו� מר חמיאס, לי קוראי� ער	 ערבה, אני מייצג את ג	 רווה ואת מר שמעו	   עו"ד ערבה: 

 9  בלולו, דיברת פה על איל	 ב	 שיטרית, כמה פעמי� ראית אותו בחיי+? 

 10  מספר פעמי�.  העד, מר חמיאס:

 11(מדברי� ביחד) אתה לא יודע מה התפקיד שלו, אתה משער תאשר לי בבקשה,   ש:

 12  שהוא מנהל עבודה או משהו בסגנו	?

 13  לא, לא, אמרו לנו שהוא מנהל.  ת:

 14  אמרו ל+, יופי זה בשפה שלנו.   ש:

 15  רגע לא, השאלה היא א� הוא הציג, פנית אליו או מה?  כב' הש' חיימובי(':

 16  עול� לא היה לי שיחה איתו,איתו לא היה לי א$ פע� שיחה, מ  העד, מר חמיאס:

 17  תודה רבה אי	 לי עוד שאלות.  עו"ד ערבה:

 18  ג	 רווה הציגו אותו בתור מנהל באתר.  העד, מר חמיאס:

 19  רעש סטטי) �מי? מי בג	 רווה? (לא ברור   עו"ד ערבה:

 20  רעש סטטי) שמעו	 תפנו אליו.  �(לא ברור   העד, מר חמיאס:

 21  שמעו	, איזה שמעו	?   עו"ד ערבה:

 22אני לא מכיר עוד שמעו	 (מדברי� ביחד) דורו	 וניסי� אמרו שהוא נמצא באתר,   חמיאס:העד, מר 

 23  הוא ש�. 

 24  זה שהוא נמצא באתר זה יופי, מי אמר ל+ שהוא מנהל עבודה?  עו"ד ערבה:

 25  לא נאמר.   העד, מר חמיאס:

 26  תודה רבה אי	 לי עוד שאלות.  עו"ד ערבה:

 27  יק רגע את ההקלטה?יש חוזרת? אתה יכול להפס  כב' הש' חיימובי(':

  28 

 29  (הפסקה בהקלטה)

  30 

 31  הפעלנו?  כב' הש' חיימובי(':

 32  כ	.  המקליט:
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 1  מה שמ+? 118עד תביעה   כב' הש' חיימובי(':

 2  בכר אליהו.  העד, מר בכר:

 3אני מזהירה אות+ שצרי+ להגיד את האמת אחרת תהיה צפוי לעונשי� הקבועי�   כב' הש' חיימובי(':

 4  בחוק. כמה שאלות.

  5 

 6  אליהו, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה ראשית לעור+ הדי' טל: מר בכר 118ע.ת/

 7  , תגיד לנו במשפט רק מה זה המסמ+ הזה?1589טוב, אני מציג בפני+ את ת/  עו"ד יונת	 טל:

 8  חוזה קנייה, של הרכישה.  העד, מר בכר:

 9  אוקי, מתי היית אמור לקבל את הדירה בפועל?  ש:

 10  שלנו, לא זוכר תאריכי�. לא זוכר תאריכי� אבל זה רשו� בעדות  ת:

 11, אוקי אז אני מבקש רק לרענ	 את זכרונו של, ברשותכ� אני ארענ	 �זה רשו� ב  ש:

 12  את זכרונו מתי הוא אמור לקבל,

 13  אי	 בעיה.  כב' הש' חיימובי(':

 14  . ומתי קיבלת את הדירה בפועל? 2011בפברואר   עו"ד יונת	 טל:

 15  בסביבות דצמבר.  העד, מר בכר:

 16  ובי� באתר? אני אשאל אותו מאיפה הוא יודע ואז הוא יגיד. ומדוע היו עיכ  ש:

 17  אתה יודע למה קיבלת אותה מאוחר?  כב' הש' חיימובי(':

 18  רעש סטטי).  �לא, מה שאני (לא ברור   העד, מר בכר:

 19  כ	 מה אתה אומר?  כב' הש' חיימובי(':

 20  למה.מה שאני ראיתי זה שהוא רצה להפסיק את הבנייה אני לא יודע   העד, מר בכר:

 21  אוקי.  כב' הש' חיימובי(':

 22  איזה פיצוי זכית בגי	 האיחור?  עו"ד יונת	 טל:

 23  אל$ שקל. 16  העד, מר בכר:

 24  ממי קיבלת?  ש:

 25  מבית יאיר.  ת:

 26  איזה עסקאות סגרת ישירות מול ג	 רווה?  ש:

 27  תוספת של שקע במטבח, ואריחי� במטבח.   ת:

 28  מה היה מצב הדירה שקיבלת�?  ש:

 29  ככה ככה.  ת:

 30  בקשה.תפרט ב  ש:

 31  היו הרבה מאוד ליקויי� שחלק� היו,   ת:

 32  איזה ליקויי�?  ש:
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 1ליקויי� של ריצו$, ומשקופי� של דלתות, חוסרי� של הוונטה שהיה צרי+ למשל   ת:

 2  להשלי� במקלחות.

 3  מה מצב המרפסת?  ש:

 4  שיפוע הפו+, הריצו$ כל הריצו$ רוקד בבית עד היו�.  ת:

 5  למי פנית בגי	 הליקויי�?  ש:

 6  חלה לג	 רביב, ואחרי זה לבית יאיר.פניתי בהת  ת:

 7  ומה עשית אחרי שנכנסת לבית?  ש:

 8  מאיזו בחינה?  ת:

 9  ע� הליקויי�.  ש:

 10אני הבאתי מהנדס שיוציא דוח, שהגשתי תביעה ע� הליקויי� עצמ� לא עשיתי   ת:

 11  עדיי	 הרבה.

 12  אוקי,  ש:

 13  הגשת תביעה וקיבלת פיצוי?  כב' הש' חיימובי(':

 14  פשרה. קיבלתי פיצוי  העד, מר בכר:

 15  אוקי. פסק די	 או הסדר פשרה.  כב' הש' חיימובי(':

 16  .1719ות/ 1718מסמכי�, את ת/ 3אני מציג בפני+ רק   עו"ד יונת	 טל:

 17  קבלות על התוספות.  העד, מר בכר:

 18  רק תציי	 מה זה המסמ+ הזה.  1591ואני מציג ל+ את ת/  ש:

 19  המסמ+ הזה לא הוצג לו.  דובר:

 20לא, בגלל זה הוא רק אומר מי כתב ומי חתו�.  כי הוא כתב את זה, זה הוא חתו�   עו"ד יונת	 טל:

 21  על המסמ+ הזה.

 22אז למה לא שאלו את זה במסגרת החקירה ולמה חברי לא מתריע שהוא עושה   דובר:

 23  משהו שהוא מחו( (לא ברור) אז אולי נסכי�, 

 24  עד. חברי יודעי� מראש מה המסמכי� שאני מציג בפני ה  עו"ד יונת	 טל:

 25  זה מסמ+ בחתימתו?   כב' הש' חיימובי(':

 26  (מדברי� ביחד)

 27  כתוב,  עו"ד יונת	 טל:

 28  (מדברי� ביחד) במספר עמודי�, זה לא איזה קבלה שאפשר על הדר+.  דובר:

 29  אבל זה לא קשור נכו	, זה לא מסמ+,  כב' הש' חיימובי(':

 30  סטטי). רעש �גבירתי זה ג� הוגש בהסכמה באמצעות (לא ברור   עו"ד יונת	 טל:

 31  באמצעות מי?  דובר:

 32  באמצעות השוטר שתפס.  עו"ד יונת	 טל:
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 1  לא, אנחנו כל הזמ	 חוזרי� אחורה לעניי	 הזה.  דובר:

 2  כ	 השאלה א� זה ממש קשור פה לזה,   כב' הש' חיימובי(':

 3זה נכנס לתו+ קבוצת הדיירי� מבחינתי זה פשוט לא חשוב, ולעניי	 ההערה של   דובר:

 4יינו וזה אני לא יודע א� זה מוסכ� או לא אבל זה בוודאי חברי גבירתי אנחנו צ

 5העמדה שלנו שכל המסמכי� שהגישו באמצעות השוטר, השוטר תפס קלסרי�, 

 6הוא לא יודע מה המסמכי� שיש בתוכ� והוא בוודאי לא יודע שו� דבר על 

 7  אמיתות תוכנ�.

 8אדוני, מר בכר זה מסמ+ שאתה בסדר אי	 בעיה, זה מוב	, המסמ+ הזה שהראו ל+   כב' הש' חיימובי(':

 9  ערכת אותו?

 10  כ	, יותר בת זוגתי מאשר אני,  העד, מר בכר:

 11  אבל אתה חתו� עליו.  כב' הש' חיימובי(':

 12  (מדברי� ביחד) אבל זה היה פנייה בקשר לה שאני קורא פה,  העד, מר בכר:

 13  לליקויי�.  כב' הש' חיימובי(':

 14  ביומ	 שלה,  העד, מר בכר:

 15  י חתו� על זה?אבל מ  עו"ד יונת	 טל:

 16  אני ובת זוגתי.  העד, מר בכר:

 17בסדר, אי	 מחלוקת שהיה עיקול בנושא המחלוקת שהוא פיגורי, שהיו ליקויי�   כב' הש' חיימובי(':

 18  במחלוקת שהוא ביצע. 

 19  אי	 לי עוד שאלות.  עו"ד יונת	 טל:

 20  יש חקירה נגדית, חקירה נגדית לעור+ די	 ברקאי.  כב' הש' חיימובי(':

  21 

 22  מר בכר אליהו, משיב בחקירה נגדית לעור+ הדי' ברקאי: 118ע.ת/

 23יש. עור+ די	 עדי ברקאי אני מייצג את ניסי� פינס, יש לי את העדות של+   עו"ד ברקאי:

 24  במשטרה, כמה פעמי� מסרת עדויות, פע� אחת?

 25  פע� אחת.  העד, מר בכר:

 26אמרת ששילמת פע� אחת. אתה נשאלת ש� אי+ שילמת עבור השינויי�, אתה   ש:

 27לדורו	 במזומ	, זה נכו	? נשאלת א� קיבלת חשבוניות או קבלות עבור, בגי	 הכס$ 

 28  ששילמת עבור השינויי�, ואתה מאשר שתמיד קיבלת, נכו	?

 29  כ	 ה� הוצגו פה.  ת:

 30  הוצגו כ	, עבור כל התשלומי� קיבלת קבלות?  ש:

 31  כ	.  ת:

 32  ולא היו פעמי� ששילמת לג	 רווה או,  ש:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מדינת ישראל נ' פינס ואח' 13268�09�15 ת"פ
  

  2018פברואר  27  

  

 2147

 1  ר לא.לא שאני זוכ  ת:

 2  מבלי שקיבלת חשבוניות או קבלות?  ש:

 3  לא שאני זוכר.   ת:

 4  אל$ שקלי� עבור האיחור, נכו	?  16�אתה קיבלת סכו� הכס$ ה  ש:

 5  כ	.  ת:

 6אני ג� רואה שאמרת לפקיד השומה וזה כמוב	 אי	 בעיה ע� זה, זה מגיע ל+ הכס$   ש:

 7יחור כי גרת הזה אבל אמרת לפקיד שומה ג� שבפועל ג� לא היה ל+ נזק בגלל הא

 8  באותה תקופה אצל בת זוג של+, זה אתה אמרת.

 9  כ	.  ת:

 10למעשה במילי� של+ שואלי� אות+ מה הנזק שנגר� ל+ מהעיכוב במסירה ואתה   ש:

 11למעשה אומר שו� דבר מיוחד, באותה תקופה היו לי עיכובי� אבל גרתי אצל בת 

 12  זוג שלי ותכלס לא היו לי יותר מדי נזקי�.

 13  צרי+ לגור בבית מלו	 ודברי� מהסוג הזה.כ	 כי לא הייתי   ת:

 14  תודה רבה ל+.  עו"ד ברקאי:

 15  יש חקירה חוזרת? לא, אפשר להפסיק את ההקלטה.  כב' הש' חיימובי(':

  16 

 17  (הפסקה בהקלטה)

  18 

 19  מה שמ+ גבירתי? 119עדת תביעה   כב' הש' חיימובי(':

 20  לינה טל דניאל.  העדה, גב' דניאל:

 21שצרי+ להגיד את האמת אחרת תהיי צפויה לעונשי� הקבועי�  אני מזהירה אות+  כב' הש' חיימובי(':

 22  בחוק.

  23 

 24  גב' לינה טל דניאל, לאחר שהוזהרה כחוק, משיבה בחקירה ראשית לעור+ הדי' בר:  119ע.ת/

 25  ש�) באילת. –ספרי לבית המשפט מה הקשר של+ לפרויקט (לא ברור   עו"ד יונת	 טל:

 26  אני גרה בבית, קניתי מה�.  העדה, גב' דניאל:

 27  שהוגש באמצעות ארבל איסד זה חוזה המכירה,  1515אני מציג בפני+ את ת/  ש:

 28אי	 התנגדות, הסכמי� משקפי� את התוכ	 שלה� זה אנחנו מסכימי� ג� לגבי   עו"ד ברקאי: 

 29  מועד ההסכ� ומועד המסירה והכל.

 30קש מתי היית אמורה לקבל את הדירה על פי ההסכ� א� את זוכרת? אז אני אב  עו"ד יונת	 טל:

 31  לרענ	 את זכרונה של העדה מתי הייתה אמורה לקבל,

 32  (מדברי� ביחד) 
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 1  רבותיי אני מבקשת,  כב' הש' חיימובי(':

 2  מתי קיבלת את הדירה בפועל? אפילו ברמה של,  2011במר(   עו"ד יונת	 טל:

 3  . 15או  14יולי,   העדה, גב' דניאל:

 4  אוקי, מדוע היו עיכובי� בכניסה לדירה?  עו"ד יונת	 טל:

 5אי	 לי מושג אבל ג� הבית הקוד� שקניתי ג� היה עיכובי�, הבנתי שזה קורה   דה, גב' דניאל:הע

 6  בהרבה חברות ככה. 

 7  היה מה שראית בשטח?   ש:

 8  הבנתי שחוסר עובדי� לפי מה שנאמר לנו.  ת:

 9  מי אמר לכ�?  ש:

 10  כל מיני גורמי�.  ת:

 11  את יכולה לפרט? פשוט חשוב מי אמר מה.  ש:

 12  לא זוכרת.  ת:

 13הבנתי, אוקי, אוקי אז היא אמרה הבנו, המשכנו הלאה. איזה נזקי� נגרמו ל+   ש:

 14  בשל העיכוב?

 15  לא משהו מיוחד, לא קריטי.   ת:

 16  מהחקירה שלה.  36אני מבקש לרענ	 את זכרונה של העדה, שורה   ש:

 17  רבותיי.  כב' הש' חיימובי(':

 18  ל העדה.רק ברשות בית המשפט אני מבקש לרענ	 את זכרונה ש  עו"ד יונת	 טל:

 19  אבל היא זוכרת.  עו"ד גול	:

 20  היא אומרת משהו אחר,  עו"ד יונת	 טל:

 21  אז אומרת משהו אחר יש לזה פרוצדורה אחרת.  עו"ד גול	:

 22  לא, לא, עור+ די	 גול	, א� היא אומרת משהו אחר הוא יענה,   כב' הש' חיימובי(':

 23  הנה תראי בבקשה,  עו"ד יונת	 טל:

 24  (מדברי� ביחד),אז הוא   כב' הש' חיימובי(':

 25  אוקי בסדר,  עו"ד יונת	 טל:

 26  רבותיי את� מדברי� וזה מפריע להקלטה, אני מבקשת שקט מוחלט.   כב' הש' חיימובי(':

 27  כ	 כי אמרתי שאני עומדת להתגרש אבל זה לא משהו,   העדה, גב' דניאל:

 28  טוב נמשי+.   עו"ד יונת	 טל:

 29  זה החמיר את המצב הזוגי.   העדה, גב' דניאל:

 30  אוקי, מי היה הקבל	 המבצע של הפרויקט? מי בנה בפועל את הפרויקט?  יונת	 טל:עו"ד 

 31  חושבת ג	 רווה.  העדה, גב' דניאל:
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 1אוקי, איזה עסקי� עשית מול ג	 רווה? איזה שינויי� ביצעת בדירה באמצעות ג	   ש:

 2  רווה?

 3  היו כמה שינויי� שכ	 ביצענו.  ת:

 4רק תעייני בבקשה במסמכי� וממש  ,1726עד  1720אוקי אני מציג בפני+ את ת/  ש:

 5  במשפט אחד תגידי מה כל מסמ+ מייצג. 

 6  עשיתי שינויי� בריצו$, שידרגתי את הריצו$, שידרגתי את המטבח.   ת:

 7  אוקי,   ש:

 8  זה בגדול.  ת:

 9  בסדר גמור. תתארי התנהלות של ג	 רווה מול+.  ש:

 10  את מה, סליחה?  ת:

 11  את ההתנהלות של ג	 רווה מול+.   ש:

 12  ת.לא זוכר  ת:

 13  אני אבקש,  ש:

 14  לקחתי כמה כדורי שינה והזכרו	 קצת נדפק לי אני לא זוכרת.  ת:

 15  ,61אוקי אז אני אבקש לרענ	 את זכרונה של העדה, אני מציג בפניה את שורה   ש:

 16  תקריא מה היא אמרה.  כב' הש' חיימובי(':

 17זלזל ולא אנושי, היה יחס על הפני�, גועל נפש, דורו	 לא עונה לטלפוני�, יחס מ  עו"ד יונת	 טל:

 18היו עימותי� הכל סבב סביב כס$, דורו	 וניסי� כל הזמ	 ביקשו כס$ או שינויי�, 

 19הייתה בעיה בריצו$ שביקשתי בחדרי�, הריצו$ היה פשוט, חברת ג	 רווה עשתה 

 20לי ריצו$ שיקר, ג� בסו$ וג� בחדרי� ביקשו ממני כס$ עבור הריצו$ ובסו$ פירקו 

 21  את הריצו$.

 22  בסופו של דבר,  י(':כב' הש' חיימוב

 23  (מדברי� ביחד) 

 24  אה אז בבקשה.  כב' הש' חיימובי(':

 25  (מדברי� ביחד) 

 26  ושמו לי ריצו$, סליחה, סליחה, ושמו לי ריצו$ סטנדרט, אוקי. תודה רבה.   עו"ד יונת	 טל:

 27  זהו?  כב' הש' חיימובי(':

 28  זהו.  עו"ד יונת	 טל:

 29  חקירה נגדית?  כב' הש' חיימובי(':

 30  אי	.  דובר:

 31  אי	 חקירה נגדית?   הש' חיימובי(':כב' 

 32  יכול להיות שנבקש הוצאות.  דובר:
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 1  טוב, רק רגע שנייה.  כב' הש' חיימובי(':

  2 

 3  (הפסקה בהקלטה)

  4 

 5  רגע גבירתי לפני שזה יופעל אני רק אסביר משהו על העד הזה,   עו"ד יונת	 טל:

 6  ה אדוני מסביר?תסביר את זה ע� הקלטה, תפעיל את ההקלטה כ	. כ	 מ  כב' הש' חיימובי(':

 7העד הזה גבירתי מרבית החקירה שלו הוא שמר על זכות השתיקה, רק יש לו איזה   עו"ד יונת	 טל:

 8  משפטי� שהוא, 6, 6

 9  יופי אז תגישו את זה, (מדברי� ביחד),  כב' הש' חיימובי(':

 10  השאלה היא, לא, אוקי זה,   עו"ד יונת	 טל:

 11 –אזנות סתר של הנאשמי�, (לא ברור הוא מכיר עניי	 של שיחות שלא נקלטו בה  דוברת:

 12חלש), אנחנו ג� נגיש בסופו של דבר הקלטה ג� שיחות שלו  והוא הסביר והבאנו 

 13  אותו,

 14  והשאלה,  כב' הש' חיימובי(':

 15  (מדברי� ביחד) 

 16  הבנתי, השאלה היא, הוצגו לו השיחות האלה בחקירה?  כב' הש' חיימובי(':

 17בירתי בחקירה, הוצגו לו שתי שיחות בחקירה, בי	 הוא שמר על זכות שתיקה ג  עו"ד יונת	 טל:

 18  יצחק לשמעו	, שמדברי� עליו, זה היה כמו יצחק כמו לדבר,

 19רק רגע שנייה, שיחות שמדברי� עליו לא מעניי	 אותנו, אבל לא מעניי	 אותי   כב' הש' חיימובי(':

 20מבחינת קבילות, מעניי	 אותי דברי� אחרי�, אז בעצ� מה המסגרת של החקירה 

 21אשית שלו זה בעצ� מה שהוא אמר שיש שורות, שאנחנו לא רוצי� לחזור הר

 22  עליה	 נכו	 או שאת� רוצי� להגיש או מה?

 23  אני אשמח להגיש ופשוט, הוא מציי	 לי מה הקשר המשפחתי שלו (לא ברור) בנייה,  עו"ד יונת	 טל:

 24  את� מוכני� להגיש את ההודעה שלו במקו� חקירה ראשית?  כב' הש' חיימובי(':

 25לא, מה שחבריי רוצי� לעשות לפי דעתי זה להגיש את התמלול או משהו, א� יש   דובר:

 26משפטי� תבהירו אות� משפט משפט נסתכל נראה א� זה משהו שאנחנו יכולי�  6

 27  להסכי�. 

 28  בסדר. אז רגע, אז אדוני,  כב' הש' חיימובי(':

 29  (מדברי� ביחד)

 30וצה. אתה יכול להפסיק את ההקלטה ואני אדוני יגש לחבר, יראה מה הוא ר  כב' הש' חיימובי(':

 31  ארשו� את זה.

  32 
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 1  (הפסקה בהקלטה)

  2 

 3  מה שמ+? 120עד תביעה   כב' הש' חיימובי(':

 4  אושרי אברגיל.  העד, מר אברגיל:

 5אני מזהירה אות+ שאתה צרי+ להגיד את האמת אחרת תהיה צפוי לעונשי�   כב' הש' חיימובי(':

 6משהו, את החקירה הראשית של+  הקבועי� בחוק, עכשיו אני רוצה להסביר ל+

 7סיימנו, אתה שמעת מה נאמר, מה שהתובע קרא מהעדות של+ זה הדברי� 

 8שאמרת למשטרה, אמרת כמה דברי�, אמרת אולי אמרת את זה בציניות אני לא 

 9  יודעת, אמרת את זה בציניות שכול� עברייני� ופושעי� או באמת אמרת את זה?

 10זוכר שאמרתי את זה אבל בפועל (לא ברור) בבית סוהר וחלק  האמת היא שאני לא  העד, מר אברגיל:

 11  משתמשי� בסמי� אז,

 12בסדר, עכשיו אז הדברי� האלה, אלה הדברי� שאתה אמרת, במקו� שתגיד   כב' הש' חיימובי(':

 13אות� שעברייני� ושיש ל+ חברת בנייה והקיוסק וכו' הדברי� שהקריאו, ועכשיו 

 14  העד חקירה נגדית? ישאלו אות+ נגדית מי מבקש לחקור את

 15  אני אשמח גבירתי.  עו"ד ערבה:

 16  העור+ די	 השני לא?  כב' הש' חיימובי(':

 17לא, גבירתי אני רוצה שתי דברי� לומר, אחד להזכיר איפה אנחנו נמצאי�, העד   דובר:

 18  לא קשור לאירועי�,

 19  הוא דייר, הוא קנה דירה.  כב' הש' חיימובי(':

 20ה שהיא חיצונית לכתב התביעה, כתב האישו�, הוא לא דייר אבל הוא קשור לחבר  דובר:

 21  ולתקופה אחרת.

 22  לא לקחו את החברה שלו לאיזושהי תקופה?   כב' הש' חיימובי(':

 23  (מדברי� ביחד) 

 24  פרויקט שהוא מחו( לכתב האישו� והוא חלק מכתב האישו�.   דובר:

 25  (מדברי� ביחד)

 26  בסדר, מצוי	.  כב' הש' חיימובי(':

 27  שניי� אי	 לי שאלות.  דובר:

 28  עור+ די	 ערבה בבקשה.  כב' הש' חיימובי(':

  29 

 30  מר אושרי אברגיל, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה נגדית לעור+ די' ערבה: 120ע.ת/
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 1לי קוראי� ער	 ערבה, אני מייצג את מר שמעו	 בלולו ואת ג	 רווה, ככה, אני מבי	   עו"ד ערבה:

 2פטרה באילת אחרי שחברת אייה זו חברה של+, נכנסה לפרויקט האורה, פרויקט 

 3  חברת ג	 רווה, אני מבי	 נכו	?

 4  כ	 לדעתי כ	.   העד, מר אברגיל:

 5יפה, תאשר לי בבקשה שבוצעה החלפה בי	 חברת ג	 רווה לבי	 חברת אייה, היו   ש:

 6  עוד ענייני� כספיי� שצרי+ לסגור ולהתחשב	 בגינ� נכו	?

 7  נכו	 מאוד.  ת:

 8שבמסגרת הזאת לפחות לתפיסת ג	 רווה היה, היו כספי� שהיה תאשר לי בבקשה   ש:

 9  צרי+ לשל� מחברת אייה לחברת ג	 רווה, נכו	?

 10  נכו	.  ת:

 11מי שבא אלי+ בדרישות הלול זה לא הדוד של+, ולא ניסי� פינס, זה מר שמעו	   ש:

 12  בלולו, נכו	?

 13  נכו	, איתו היה לי עסק.  ת:

 14  איתו היה ל+ עסק?  ש:

 15  כ	.  ת:

 16הו חוב בי	 חברת אייה לחברת ג	 רווה, דוד של+ א$ פע� לא בא אליי+ א� יש איזש  ש:

 17  ואמר ל+ הלו אושרי אתה חייב לי כס$, נכו	?

 18  איזה דוד?  כב' הש' חיימובי(':

 19  ממש לא.  העד, מר אברגיל:

 20  דוד שלו זה יצחק.  עו"ד ערבה:

 21  דוד יצחק, אוקי.  כב' הש' חיימובי(':

 22  מר ניסי� פינס, נכו	? דוד של+ יצחק. יפה, וכ+ ג�  עו"ד ערבה:

 23  נכו	 מאוד.  העד, מר אברגיל:

 24עכשיו תראה, אני רואה שאת� באמת שוחחת�, את� זה אתה ומר פינס, את�   ש:

 25, אומר ל+ ניסי� ששמעו	 חיפש אות+ ושאל מה 2013לינואר  13�שוחחת� ב

 26המספר של+ וניסי� בזבז אותו ואמר לו שאי	 ל+ טלפו	, קוד� כל תסכי� איתי 

 27  טלפו	? שהיה ל+

 28  (מדברי� ביחד) טלפו	.  ת:

 29זאת אומרת שניסי� סיפר לשמעו	 שאי	 ל+ טלפו	 זה כדי ששמעו	 אי+ נגיד   ש:

 30  בעדינות ירד ממ+ נכו	?

 31  כנראה, כ	.  ת:

 32  תודה רבה אי	 לי יותר שאלות.  עו"ד ערבה: 
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 1  מי מבקש לחקור את העד? אוקי, יש חקירה חוזרת?   כב' הש' חיימובי(':

  2 

 3  (הפסקה בהקלטה)

  4 

 5  , מה שמ+ אדוני?121עד תביעה מספר   כב' הש' חיימובי(':

 6  יעקב אטרקצי.  העד, מר אטרקצי:

 7אני מזהירה אות+ שאתה צרי+ להגיד את האמת אחרת תהיה צפוי לעונשי�   כב' הש' חיימובי(':

 8  הקבועי� בחוק. חקירה ראשית.

  9 

 10  מר יעקב אטרקצי, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה ראשית לעורכת הדי' קרמני:  121ע.ת/

 11  תספר לבית המשפט במה אתה עוסק?  עו"ד קרמני:

 12  אני מנכ"ל חברת (לא ברור).  העד, מר אטרקצי:

 13  איזה אורה?  ש:

 14מהנאמני� של  2012היו� האורה היא אחת בעצ�, אני קניתי את החברה במאי   ת:

 15, והיו� בעצ� כל קבוצת האורה היא מתחת לאורה השקעות 350לפי  בית המשפט

 16  שהיא חברה ציבורית נשכרת בבורסה. 

 17  אוקי, מה היה התפקיד הראשו	 של+ בקבוצת החברות באורה?  ש:

 18חברה בבעלותי הפרטית שנקראת (מדברי� ביחד) יזמות, הקימה חברה ע�  2007  ת:

 19אחוז במניות  40, חברה שלי זה חברת אורה השקעות, היא נקראה אורה ישראל

 20  אחוז בבעלות ואני הייתי מנכ"ל החברה.  60והאורה השקעות בבעלות הקודמת 

 21  את הפרויקט בפטרה באילת, היה שיי+ למי מהחברות בקבוצה?  ש:

 22זה לא היה במשמרת שלי, זה היה שיי+ לחברת האורה ייזו� שהייתה מתחת   ת:

 23ראל ולא לחברה שלי לא היה נגיעה לחברת האורה השקעות ובעצ� לא לאורה יש

 24  לפרויקט. 

 25  איזה כ	 נגיעה הייתה לחברה של אורה ישראל?  ש:

 26הנגיעה היחידה שהייתה היות ובשעתו יוס$ צליח ניהל את הפרויקט הזה, ביקש   ת:

 27ממני שמהנדס החברה שלנו ששמו בעת ההיא היה דודי מלכי, התלווה אליו פע� 

 28  בדוק חשבו	 וכו', אישרתי לו את זה.בחודש או פע� בחודשיי�, לאילת, ל

 29  איפה משרדי החברה שלכ�?  ש:

 30  בעזריאלי בתל אביב.   ת:

 31מה הייתה המעורבות של+ האישית בפרויקט לפני שהפכת להיות מנכ"ל אורה   ש:

 32  השקעות?
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 1  לא הייתה מעורבות אישית שלי בפרויקט, חו( משמועות פה וש�, שו� דבר.  ת:

 2  נת הקבל	 ניסי� פינ�, כקבל	 בפרויקט?מה הייתה המעורבות של+ מבחי  ש:

 3לא הייתה לי מעורבות בפרויקט אז לא הייתה לי מעורבות מבחינת הקבל	, אני   ת:

 4ראיתי את הקבל	 והכרתי אותו על רקע זה שנעשה הסכ� קבלני שמשרד עורכי 

 5  הדי	 של אשתי טיפל בו אז ראיתי אותו אבל לא מעבר לזה.

 6	 הזה ואני גבירתי אני לא מנסה להכשיר עדויות הבנתי, מה נאמר ל+ לגבי הקבל  ש:

 7  שמיעה אלא זה רק דברי� שנאמרו ג� על ידי עדי� אחרי� שהעידו. 

 8  אי+ זה, אי+ זה הופ+ את זה לכשיר?  דובר:

 9  אלא א� כ	 עצ� אמירת הדברי� היא פלוגתא,  דובר:

 10   לא, לא כל דבר צרי+ להיות פלוגתא אבל רק לעצ� אמירת הדברי�.  עו"ד קרמני:

 11  מה זה רלוונטי?  העד, מר אטרקצי:

 12השאלה היא יכול להיות שעצ� אמירת הדברי� יש לה רלוונטיות להמש+ אני לא   כב' הש' חיימובי(':

 13  יודעת.

 14  אז זהו רק שנדע מה.  דובר:

 15בהמש+ אולי איזשהו השתלשלות ענייני�, אז אני מתירה את זה רק לצור+ תיאור   כב' הש' חיימובי(':

 16י� וככל שזה יסייע להבנת משהו בוודאי שזה לא אני לא השתלשלות העניינ

 17  מכשירה עדויות שמיעה, כ	. 

 18מה שאני יודע שיוס$ צליח בדק מספר קבלני� לביצוע הפרויקט הזה ובחר בחברה   העד, מר אטרקצי: 

 19  של ניסי� פינס לבצע, זה מה שאני יודע.

 20  מה הוא שמע עליו?  עו"ד קרמני:

 21  לא,מה הוא שמע עליו? לא,   דובר:

 22  מה הוא אמר ל+ שהוא שמע עליו?  עו"ד קרמני:

 23  זה,  דובר:

 24רבותיי, זה אותה החלטה למה שהיה קוד�. אני לא יודעת למה זה יהיה טוב אבל   כב' הש' חיימובי(':

 25  בוודאי לא להוכיח את נכונות (מדברי� ביחד), בסדר.

 26ר, שהוא יודע לבנות למיטב זכרוני הוא אמר לי שהוא בונה עוד פרויקט בעי  העד, מר אטרקצי:

 27  באילת, זה מה שאני יודע. 

 28מה הייתה בסופו של דבר כ	 המעורבות של+ בשלב יותר מאוחר בפרויקט, תסביר   עו"ד קרמני:

 29  את השתלשלות הענייני�.

 30נאמני�  2בעצ� מאור השקעות נכנסה להקפאת הליכי�, מונו לה  2011בנובמבר   העד, מר אטרקצי:

 31ית לדרמ	 והשני חגיי אולמ	 שבעצ� ניהלו את מטע� בית המשפט, אחד זה עמ

 32, קרי חצי שנה בער+. ה� ניהלו 12החברה הזאת עד להעברת הבעלות אליי במאי 
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 1את אורה השקעות, היה לה� בחור שמה שעזר לה� ששמואלי אג� מטע� 

 2הנאמני�, במצגי� אני באתי כקונה ואני קניתי את אורה השקעות, המצגי� 

 3פרויקט פטרה, היה שבוצעה א� אני זוכר נכו	 סדר שקיבלתי מהנאמני� לגבי 

 4אחוז מביצוע הפרויקט, סדר גודל, נמכרו איקס דירות, עדיי	 לא כל  70�גודל של כ

 5הדירות נמכרו בעת ההיא, הייתה הערכה מאוד גסה כמה יש עלויות השלמה 

 6לקבל	 וכמה יש כספי� לגבות מדיירי� או ממלאי וההערכה שלה� הייתה שיוותר 

 7מיליו	 שקלי�, ככה אני בהערכות שלי שקניתי את  7.8בפרויקט הזה של  עוד$

 8החברה אז זה לא מדע מדויק אבל ככה זה המספר שהיה לי בראש לש� תמחור 

 9  ההצעה של אורה השקעות.

 10מה המצג אמרת שהציגו ל+ מצגי�, מה המצג שנית	 ל+ על ידי יוס$ צליח בנוגע   ש:

 11  הקבלני�.לקבל	 רשו� או לא רשו� (לא ברור) 

 12לא דובר איתי מעול�, אני תמיד הנחתי שהוא קבל	 רשו�, אני חייב להגיד   ת:

 13אני כבר חודשי� לפני זה לא דיברתי ע� יוס$  2012שקיבלתי את החברה במאי 

 14  צליח, ואני לא מדבר איתו עד היו�, לא יכולתי לדבר איתו בעניי	 הזה. 

 15  ת יכול לפנות לחברה אני מניחה ולשאול. א� זה היה מעניי	 אות+ היי  כב' הש' חיימובי(':

 16  לא,   העד, מר אטרקצי:

 17  א� זה בכלל היה עולה,  כב' הש' חיימובי(':

 18שני�  4או  3אז אני אבהיר שעד שנקראתי לעדות ואני לא יודע א� זה היה לפני   העד, מר אטרקצי:

 19בעניי	, פע� ראשונה שמישהו אמר לי יכול להיות שהקבל	 הזה הוא לא קבל	 

 �20. עד לאותה העת הוא היה קבל	 רשו� שאני יודע, א$ אחד לא הני$ דגל רשו

 21אדו� מבחינתי, לא הנאמני� לא אמרו דבר כזה, צליח אני לא מאמי	 לו אבל 

 22נאמני� אמורי� אז אני מניח שה� לא ידעו ולא הבנק ולא עיריית אילת הוועדה 

 23לחשוב אפילו  המקומית ולא רש� הקבלני� א$ אחד לא פנה אליי אז לא יכולתי

 24שהוא לא קבל	 רשו�, אני ג� היו� לא יודע אני יודע שנשאלתי על זה, אני לא 

 25  עשיתי תחקיר בעניי	 הזה. 

 26  שאתה אומר הבנק למה אתה מתכוו	 לאיזה בנק?   עו"ד קרמני:

 27  הבנק שליווה את הפרויקט הזה היה בנק לאומי.  העד, מר אטרקצי:

 28  פרויקט?מי הב	 אד� בבנק לאומי שליווה את ה  ש:

 29  הוא כבר לא עובד בבנק.  ת:

 30  כ	 מה שמו?  ש:

 31  דודו אביטל.  ת:
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 1ניסי� פינ� וע� הפרויקט,  1תודה. בוא תספר על תחילת הקשר של+ ע� נאש�   ש:

 2  , נכו	?2012אתה אומר שקיבלת את החברה במאי 

 3כ	, לדעתי זה היה סו$ מאי, למיטב זכרוני סדר גודל של חודש לאחר מכ	 פלוס   ת:

 4י נסעתי לאילת למיטב זכרוני ג� ע� המהנדס שלנו, ופגשתי את ניסי� מינוס, אנ

 5  באתר. 

 6  טוב,  ש:

 7וזהו. כאילו, באתי לש� האתר היה נראה לא מהמשובחי� שראיתי בלשו	   ת:

 8המעטה, מוזנח, מעט מאוד פועלי�, בעיניי� שלי למרות שאני לא מהנדס אבל יש 

 9  לי ניסיו	,

 10  ביזמות?מה הניסיו	, מה הניסיו	 של+   ש:

 11  הניסיו	 שלי ביזמות,  ת:

 12  מה הוא?  ש:

 13אחרי עשרות פרויקטי�, אני לא קבל	 ביצוע ואני לא מהנדס אבל יש לי את   ת:

 14  הראייה המקצועית של יז�.

 15  מה ההשכלה של+?  ש:

 16  השכלה שלי אני ג� עור+ די	 וג� תואר ראשו	 בכלכלה ומנהל ותואר שני במנהל.  ת:

 17  אוקי, אז אמרת שיש ל+ ניסיו	 בעשרות פרויקטי�, באיזה תקופה?  ש:

 18ג� במגזר הציבורי, ג� במגזר הפרטי, אני מטפל בפרויקטי� בתחו� הבנייה   ת:

 19  .98והפיתוח משנת 

 20  אז בוא תמשי+, אז הגעת לאתר,  ש:

 21  הגעתי לאתר, פגשתי אותו, האתר היה מעורר דאגה מבחינת ביצוע.  ת:

 22  היה מאוד מה?  דובר:

23 70�מעורר דאגה מבחינת ביצוע, הפרויקט היה כבר בשלבי גמר, אז בוא נגיד ש  עד, מר אטרקצי:ה 

 24אחוז סדר גודל כפי שאמרו הנאמני� די התאי� לעיניי� שלי, אבל ברמת הגמר 

 25היה נראה מעי	 שיש הרבה מאוד ליקויי�, האתר נראה קצת מוזנח, ליקויי בנייה 

 26לא היה נראה אתר שיש את  אני מדבר, האתר נראה קצת מוזנח וזה

 27חודשי�  4�3האינטנסיביות של עובדי� ובעלי מקצוע שאפשר להשלי� אותו תו+ 

 28כמו שאמרו לי הנאמני�, זה מה שראיתי בעי	, ניהלנו שיחה ג� לגבי העבודה 

 29עצמה, אמר לי ניסי� שהיו לו כל מיני סיכומי� בעל פה ע� צליח, שאני לא מכיר 

30 3�2ובנסיבות של היו� א� לא יתווספו לו לפחות  אותה לתוספות כאלה ואחרות 

 31מיליו	 שקלי� נוספי� הוא לא יוכל לסיי� את הפרויקט וזה הייתה הפגישה 

 32  הראשונה ומאז התנהלו עוד כל מיני די	 ודברי�.
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 1  החוזה הזה מוכר ל+? 1378אוקי. אני מציגה ל+ את ת/  עו"ד קרמני:

 2וס$ צליח בנאמנות עבור אורה ייזו� ע� החברה של זה החוזה שנחת� בזמנו ע� י  העד, מר אטרקצי:

 3  ניסי�.

 4? זה ת' שהוגש על ידי מישהו אחר כבר, זה לא הת'י�, רק להגיד לסנגורי� 1378  כב' הש' חיימובי(':

 5  .1746ועד  1736שבאמצעות העד הזה יוגשו ת/

 6  הסנגורי� רואי� את ההסכ� הזה ומיד נרגעי�, זה טוב לנו, בכל עת.  דובר:

 7ג� הוצג לו בחקירה גבירתי אז אי	 טע� היה להגיש את זה שוב. מי אחראי בחברה   מני:עו"ד קר

 8  לעריכת הסכמי� מהסוג הזה בקבוצת האורה? 

 9  משרד אטרקצי שדה.  העד, מר אטרקצי:

 10  שמי,  ש:

 11בפרויקט הזה טיפל עור+ די	 רפי שדה, עור+ די	 מאוד מיומ	, הבעלי� של המשרד   ת:

 12  (לא ברור).

 13 אוקי.  ש:

 14  רגע סליחה אני פספסתי, מה גבירתי הראתה לו עכשיו, הסכ�?  הש' חיימובי(':כב' 

 15  הסכ� המקורי,  עו"ד קרמני:

 16  המקורי זאת אומרת לפני שהוא נכנס.  כב' הש' חיימובי(':

17  ,2009�אבל ההסכ� מ  דובר: 

 18  השאלה שאת שאלת אותו מתייחס לתקופה של החוזה או לתקופה שלו?  דובר:

 19  של החוזה. כ	, לתקופה  עו"ד קרמני:

 20  זה לא היה ברור.  דובר:

 21  מה איזה שאלה,  כב' הש' חיימובי(':

 22  מי אחראי לדברי� או לא זוכר מה השאלה.  דובר:

 23  זאת אומרת מה שאני מבינה שהחוזה נער+ שלא בתקופתו,  כב' הש' חיימובי(':

 24  על ידי המשרד,  דובר:

 25בזמ	 שנער+ החוזה הוא היה בקבוצת  2009בוא נעשה סדר בתקופה, בשנת   עו"ד קרמני:

 26  האורה, לא היה,

 27  הוא לא קשור לחברה,  כב' הש' חיימובי(':

 28  הוא לא היה באורה השקעות, היה באורה ישראל, מי נת	 את השירותי,  עו"ד קרמני:

 29מי שמלווה את האורה  את שאלת כרגע על עריכת הדי	 אז אולי אני אסביר בדקה,  העד, מר אטרקצי: 

 30זה משרד עורכי די	 אטרקצי שדה מה שאמרתי,  הפרויקט הזה  2007�ישראל מ

 31היה חריג, למה הוא חריג? כי למעט הפרויקט הזה כל יתר הפרויקטי� בישראל 
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 1היו תחת האורה ישראל, זה היה הפרויקט היחידי שלא בוצע באורה ישראל ואני 

 2  ג� אסביר למה.

 3  האורה מי ביצע אותו?  כב' הש' חיימובי(':

 4  האורה ייזו�,  העד, מר אטרקצי:

 5  האורה ייזו�.  כב' הש' חיימובי(':

 6  למה? דר+ אגב למה ג� כתוב כס$ צליח? זה לא סת�, האורה ייזו�,  העד, מר אטרקצי:

 7  האורה ייזו� שיוס$ צליח היה מנכ"ל שלה בזמנו.  כב' הש' חיימובי(':

 8כי לכאורה יוס$ צליח חברה פרטית והיא לא קשורה כ	 ואני אסביר ג� למה   העד, מר אטרקצי:

 9לאורה, אמנ� הוא היה בעלי�, אני אסביר למה, בשעתו מי שקנה את הקרקע 

 10הזאת במכרז של מנהל מקרקעי ישראל, משרד השיכו	 היה קבל	 בש� זגורי, 

 11שבשעתו משרד השיכו	 היה מוציא מכרזי� שמחייבי� אות+ להיות קבל	 רשו� 

 12אורה ייזו� הייתה חברה תחת האורה השקעות בבעלות קודמת בסיווג מתאי�, ה

 13שנתנה השלמת הו	 לקבלני�, היה לה תחו� פעילות כזאת, אני לא קשורה אליה, 

 14תחו� פעילות של השלמת הו	, האורה השקעות דר+ האורה ייזו� נתנו בשעתו 

 15לא השלמת הו	 לקבל	 זגורי בפרויקט הזה, זגורי נכנס לקשיי� ואז האורה ייזו� 

 16יכלה לקנות את הקרקע, הסידור ביניה� היה שהאורה מחזירה לעצמה את מה 

 17שהיא הלוותה לו בריבית דר+ רכישת הקרקע, האורה ייזו� לא יכלה לקנות את 

 18הקרקע כי היא לא קבל	 רשו�, ואז יוס$ צליח שהוא קבל	 רשו� קנה את הקרקע 

 19ו התובעת שאלה אותי מזגורי בנאמנות עבור האורה ייזו�, זה ההיסטוריה. עכשי

 20לגבי עריכת ההסכ�, היות ומשרד אטרקצי שדה טיפל בעריכת הסכמי� לכל 

 21  הפרויקטי� באר(, ביקש מאיתנו יוס$ צליח לעשות ג� את הפרויקט הזה.

 22  וכל הפרויקטי� באר( של האורה?  כב' הש' חיימובי(':

 23אורה ייזו� שנתנה השלמות כ	, שכול� היו באורה ישראל, זה היחיד שלו, למשל ב  העד, מר אטרקצי:

 24הו	 לקבלני� המשרד הזה לא טיפל, היו עורכי די	 אחרי�, המשרד הזה מטפל רק 

 25בנדל"	, ביקש זה והמשרד הזה, והמשרד טיפל, מי שטיפל במשרד זה עור+ די	 

 26  רפי שדה שעבד הרבה שני� במשרד, היו� הוא עור+ די	 עצמאי, עור+ די	 מצוי	. 

 27, זה מסמ+ שאתה שלחת בפקס למשטרה, אתה 1746בפני+ את ת/אני מציגה   עו"ד קרמני:

 28, 20.2.13העברת מסמכי� למשטרה בחקירה השנייה של+ ובפקס. חוזה מיו� 

 29  אתה מזהה את החתימה על החוזה? מי חת� מטע� יוס$ צליח בע"מ? 

 30יוס$ צליח בע"מ בנאמנות, החתימות פה למיטב הבנתי שלי ושל יוחאי אבט	   העד, מר אטרקצי:

 31  סמנכ"ל הכספי�.
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 1ש� החוזה הוא מול אייה יזמות ומי שחת� מטע� אייה יזמות זה אושרי אברג'יל   ש:

 2  רשו� על החוזה.

 3  מאיזה תארי+?  כב' הש' חיימובי(':

4  ,20.2�מה  עו"ד קרמני: 

 5  רגע, קוד� כל הקוד�, מה שהוא דיבר קוד� מה שדיברת קוד� איזה תארי+?  כב' הש' חיימובי(':

 6  .20.10.09  עו"ד קרמני:

 7  אז אי+ הוא חתו�?  כב' הש' חיימובי(':

 8  הוא לא היה חתו�,  עו"ד קרמני:

 9  שהוא אמר עכשיו, ממתי זה?  1746, ת/1746  כב' הש' חיימובי(':

 10  כתוב. 2013זה   העד, מר אטרקצי:

 11  , זה שאתה,013אז זה כבר   כב' הש' חיימובי(':

 12  חודשי�.  7, 6אני מניח שזה בער+   העד, מר אטרקצי:

 13  עכשיו מה הת' הנוס$ שגבירתי שאלה, ע� אייה?  הש' חיימובי(':כב' 

 14  זה אותו ת'. מה הקשר של+ היה ע� אושרי אברג'יל?  עו"ד קרמני:

 15  לא מכיר איתו ולא דיברתי איתו מעול�.  העד, מר אטרקצי:

 16  אז ע� מי חתמת על הנושא הזה?  ש:

 17  אני ידעתי שזה ע� חברה אחרת של ניסי�.  ת:

 18  ,1744בפני+ את ת/ אוקי, אני מציגה  ש:

 19  וניסי� חתו� ש�?   כב' הש' חיימובי(':

 20  אי אפשר לזהות את החתימה גבירתי אני בעצמי לא מצליח לראות, יש חותמת.   העד, מר אטרקצי:

 21, אלה חשבוניות של אייה יזמות שהעברת בפקס 1744אני מציגה בפני+ את ת/  עו"ד קרמני:

 22  ת האלה? , תסביר מה אלה החשבוניו2014למאי  25ביו� 

 23זה חשבוניות שיוס$ צליח החברה שכאילו נאמנה של האורה ייזו� הוציאה, לא,   העד, מר אטרקצי:

 24ההפ+, חברת אייה הוציאה ליוס$ צליח בש� אורה ייזו� חשבוניות בגי	 

 25  תשלומי�.

 26  הבנתי.  ש:

 27  בפרויקט.  ת:

 28  תסביר מה היה ע� המסמכי� האלה שהעברת? 1745אני מציגה בפני+ את ת/  ש:

 29  זה צילומי שיקי� שיצאו בש� יוס$ צליח עוד פע� בנאמנות עבור אייה ייזמות.   ת:

 30מה הייתה השתלשלות הענייני� אחר כ+ לאחר חתימה על החוזה ובמקביל   ש:

 31  לתשלו�? תספר על העבודה של+ מול הקבל	 במקו�. 
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 1העבודה ההנדסית אצלנו מרוכזת בכל הפרויקטי� האלה, סמנכ"ל ההנדסה, בעת   ת:

 2תי את החברה דודי מלכי שדיברנו קוד� החליט יהודי בש� גיא חנינה שרכש

 3מהנדס שהפ+ להיות סמנכ"ל הנדסה, מתחתיו היה מנהל פרויקט, שההתנהלות 

 4השוטפת מול הקבלני� היא נעשתה אית�, אני דווח לי מה� כמה פעמי� על 

 5קשיי� מאוד גדולי� בלמצוא קבלני�, בלהחלי$ קבלני�, אנחנו קיבלנו את 

 6פרויקט הזה במצב מתקד� כירושה, כירושה לא טובה, וכל מטרתנו הייתה ה

 7לסיי� את הפרויקט הזה דר+ אגב בכבוד, כי ג� לסיי� את הפרויקט זה למסור 

 8לדיירי� דירות ראויות ולא רק לסיי� בזמ	 וככה עשינו למרות שזה עלה לנו עוד 

 9ה במועד והיו� חוק הרבה כס$ וג� שילמנו פיצויי דיירי� כי הבנייה לא הסתיימ

 10המכר הוא מאוד לקוני לגבי פיצויי דיירי�, כמדומני לקח בי	 שנה לשנה וחצי עד 

 11  שהצלחנו למסור את הפרויקט הזה לדיירי�.

 12  מי בסו$ היה קבל	 הביצוע? אייה?  כב' הש' חיימובי(':

 13יני בלני רוב התקופה, בעצ� ניסי�, רוב התקופה, בסו$ התקופה, נאלצנו בכל מ  העד, מר אטרקצי:

 14משנה כאלה ואחרי� לסיי� את הפרויקט הזה וזה כבר עבודות פינישי�, זהו, מה 

 15  עוד?

 16מדוע המשכת� בביצוע הפרויקט, למרות המצב שראית למה המשכת לעבוד ע�   עו"ד קרמני:

 17  ניסי� פינס?

 18  ברירת מחדל.  העד, מר אטרקצי:

 19  אז תסביר בצורה יותר מפורשת כמו שסיפרת במשטרה.  ש:

 20שיש בעיה לצד זה שניהלנו משא ומת	 ע� ניסי� על הדרישות שלו, אני חייב  הבנו  ת:

 21להגיד שהוא מעול� לא עמד במילה שלו, לצד זה ניסינו ג� למצוא קבל	 חלופי או 

 22לחילופי	 לעבוד ע� הקבלני משנה ישירות כי בשלב הגמר אי	 ע� זה קושי, ג� גיא 

 23ה� לא מצליחי� להביא קבל	 וג� אור	 שהיו שמה, מנהל הפרויקט דיווחו לי ש

 24מהמרכז או קבל	 מקומי שיכנס לנעליי�, האמת בכל פרויקט זה מאוד מאוד קשה 

 25להכנס בנעליי� בשלב הזה, באילת בכלל יותר קשה וג� צרי+ להבי	 שזה פרויקט 

 26מאוד מאוד קט	 יחסית לענ$ שלנו, להביא קבל	 מתל אביב או מאזור המרכז הוא 

 27  משנה ג� כ	, סירבו לעבוד מולנו ישירות,מאוד מאוד קשה וקבלני ה

 28  למה?  ש:

 29אני לא יודע למה, חלק� אפילו הסכימו בשלב מסוי� חזרו בה�, אני לא מכיר   ת:

 30את ההתחשבנויות שהיה לה� מול ניסי� כאלה ואחרות, אני יודע רק את 

 31הנדסה שלי, בפועל העובדות. אני באופ	 אישי לא ישבתי אית�, ישבו אית� אנשי 

 32אני אומר, נאלצנו, נאלצנו לעבוד חודשי� רבי� ע� ניסי� מחוסר ברירה, לש� 
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 1הקטנת נזק ובסו$ מי ספג את ההפסדי� האלה זה אנחנו, אני כי א� חשבתי 

 2מיליו	 שקלי� תזרימית אז  8�7שקניתי את האורה השקעות שהפרויקט הזה יניב 

 3להגיד ל+ שחברה הש� שלה נבנית  האמת הייתה אחרת, לצערי. אבל אני חייב

 4בעמל רב ויש לנו ש� מצוי	 בשוק, והיה לי מאוד חשוב שהדיירי� יקבלו את 

 5  הדירות במצב ראוי ואני שמח שזה קרה. 

 6  אז כמה בסו$ היה הרווח, כמה,  כב' הש' חיימובי(':

 7  לא היה, לדעתי זה נגמר באפס.   העד, מר אטרקצי:

 8  האלה נאלצת� לשל� אות�?מיליו	  7  כב' הש' חיימובי(':

 9  כ	, דר+ אגב לא כול� לקבלני�, חלק לדיירי�.  העד, מר אטרקצי:

 10  חלק לדיירי�, בסדר.   כב' הש' חיימובי(':

 11  כ	.  העד, מר אטרקצי:

 12  שמעו	 ב	 לולו? 2מה ההכרות של+ ע� נאש�   עו"ד קרמני:

 13הרבה שני� הוא הגיע  אני לא מכיר אותו, אני זוכר שפע� אחת, פע� אחת לפני  העד, מר אטרקצי:

 14לפגישה ע� המשרד עורכי די	, ע� רפי וע� יוס$ צליח לדו	 בקניית השטח 

 15המסחרי של הפרויקט, נכנסתי להגיד שלו�, לחצתי ליד ומעבר לזה לא מכיר את 

 16  האיש. 

 17, זה הסכ� בי	 חברת יוס$ 2012לדצמבר  17מיו�  1736אני מציגה בפני+ את ת/  ש:

 18קוד� כל תסביר מה זה א' יזמות, מדוע נחת� ההסכ� צליח לבי	 א' יזמות. אז 

 19  הזה ומה הנסיבות של כריתתו?

 20  מתי זה ההסכ�?   ת:

 21  . 12לדצמבר  12  ש:

 22  אוקי.  ת:

 23  זה מסמ+ שאתה הבאת אית+ למשטרה, תסביר.   ש:

 24לא רואה פה חתימות אבל אני חושב שאני יודע מה זה.  למיטב הבנתי זה עוד   ת:

 25בשלב מסוי� אני זוכר ששמעתי מגיא אצלנו, ניסי� חברה של ניסי�, א' יזמות, 

 26אמר לו שיש לו בעיות ע� השות$ שלו בחברה, לא זוכר שאמר את הש� שלו, 

 27ובעצ� הוא רוצה לעבוד באמצעות חברה אחרת, הוא יקבל ריטיינר מהחברה 

 28אל$ שקל  20ויפעיל את קבלני המשנה, אז למיטב מה שאני רואה פה נסגר איתו 

 29פר חודשי� כדי להמשי+ לבצע את הפרויקט, זה מעי	 תקורה לחודש למש+ מס

 30  שלו על העבודה.
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 1אוקי, אני אציג ל+ רק מסמכי� נוספי� שאתה מסרת, בהודעה השנייה של+   ש:

 2במה מדובר? זה מסמכי� רק שאתה שלחת, אתה העברת  1737ותסביר מה ה�, ת/

 3  אות�?

 4  מה שנתנו לי מהנהלת חשבונות כ	.  ת:

 5  אוקי, תודה.   ש:

 6  זה חשבוניות.   ת:

 7  זה הוא מסר בהודעה, אתה רוצה שאני אפנה אות+? אז בוא תסביר מה זה.   ש:

 8  זה כנראה מתקשר לאותו הסכ�, זה חשבוניות שיוצאי� מיסי� עבור העבודה.   ת:

 9למאי רק  25�, אלו מסמכי� שאתה שלחת בפקס ב1743אני מציגה בפני+ את ת/  ש:

 10  של+ אליה�? תסביר אי+ ה� הגיעו אלי+ ומה הקשר

 11עוד פע�, א' יזמות כל המסמכי� האלה על פי בקשת המשטרה אני פניתי להנהלת   ת:

 12  חשבונות, ביקשתי ופיקססתי. 

 13  החוזה הזה מוכר ל+?  1738אוקי, אני מציגה בפני+ את ת/  ש:

 14  שהראית לי קוד�.  2009�לא מכיר אותו אבל זה נראה כמו תוספת להסכ� מ  ת:

 15שאתה הבאת  55שורה  2014למאי  21להודעה של+ מיו�  אוקי, אני מפנה אות+  ש:

 16  יחד אית+ את ההסכ� הזה במשטרה, אי+ הוא הגיע לרשות+? 

 17כנ"ל, אנחנו במסגרת זה שקנינו את אורה השקעות קיבלנו מהנאמני� את   ת:

 18  הקלסרי� של האורה ייזו� אז זה מסמ+ שכנראה היה בתיק.

 19, ג� מסמכי� חוזי� שהבאת יחד אית+ 1741�ו 1740, 1739אני מציגה בפני+ את ת/  ש:

 20  בעדות הזאת, תסביר. 

 21חוזי�, הסכמי מכר והסכמי ביטול של  3בחשבוניות, זה חוזה אני רואה פה   ת:

 22רוכשי� בפרויקט הזה, שג� כ	 מופיעי� בתיקי�, זה ג� מתקופה קודמת להיותנו 

 23  בעלי� של החברה וג� מסמכי� שהגיעו מהתיקי�.

 24כרטסת שהבאת יחד אית+ למשטרה תסביר מאיפה  1742ת/ אוקי, ומסמ+ אחרו	  ש:

 25  הבאת את המסמכי� האלה ומה ה� משקפי�?

 26זה כרטסת של הפרויקט, שג� נוהלה באורה ייזו� והנהלת החשבונות עברה אלינו   ת:

 27שקנינו את החברה אבל זה משק$ הנהלת חשבונות קודמת כפי שמופיעה בספרי� 

 28שג� על בסיס זה נעשו הדוחות הכספיי� של החברה של האורה הישנה, אני מניח 

 29  בעבר, הייתה חברה ציבורית.

 30  אוקי, תודה רבה.  עו"ד קרמני:

 31  חקירה נגדית, עור+ די	 ברקאי?  כב' הש' חיימובי(':

  32 
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 1  מר יעקב אטרקצי, משיב בחקירה נגדית לעור+ הדי' ברקאי: 121ע.ת/

 2עור+ די	 עדי ברקאי ואני העור+ די	 של שומע אותי? שלו� ל+ מר אטרקצי, שמי   עו"ד ברקאי:

 3ניסי� פינס, אני אשאל אות+ מספר שאלות שנוגעות לראיות ולעדויות, אני מבי	 

 4  שאתה עור+ די	, אתה משפט	 בהשכלת+,

 5  אני ג� עור+ די	.  העד, מר אטרקצי:

 6אז אתה תבי	 את הבקשה שלי ההבאה, אני מבקש שאתה תקפיד כשאתה עונה   ש:

 7אתה יודע דברי� מידיעה אישית, כי ראית, כי נכחת, ומתי אתה  לי להגיד לי מתי

 8משער או מסיק מסקנות, לבית משפט זה חשוב, למה זה חשוב? בלי עכשיו להכנס 

 9למה נכו	 ומה לא נכו	 כדי לדעת מה מקור המידע של+. קוד� כל וג� לבית משפט 

 10האישו�.  אני אעיר, מדובר פה כמו העד הקוד� על פרויקט שהוא לא חלק מכתב

 11שמענו על נסיבות הכניסה של+ לרכישת (לא ברור), כניסת+ לפרויקט, אני מבי	 

 12  שאתה פיזית העסקת מהנדסי�, נכו	? אחד בש� גיא חנינה.

 13  אני קוד� אמרתי שגיא חנינה היא סמנכ"ל ההנדסה שלי.  ת:

 14  בתקופה, בתקופה הרלוונטית?  ש:

 15הליכי� איפשהו באמצע  גיא חנינה נכנס אחרי שקניתי את החברה בהקפאת  ת:

2012.  16 

 17  והיה עוד אד� שעבד תחת המטריה הזאת של האורה, קוראי� לו אור	 הדר, נכו	?  ש:

 18  נכו	, הוא היה מתחת לגיא.  ת:

 19  הוא היה מתחת לגיא.  ש:

 20  נכו	.  ת:

 21  אני ראיתי בראיות ואני מניח, ה� אנשי� אמיני� נכו	?  ש:

 22  אי	 לי סיבה לחשוב אחרת.  ת:

 23  ומקצועיי�?  ש:

 24  כ	.  ת:

 25ואתה סמכת, אתה אומר במשטרה, אתה סמכת על שיקול הדעת שניה� שקיבלו   ש:

 26  החלטות כאלה ואחרת.

 27  חד משמעית כ	.  ת:

 28  חד משמעית, ואפשר ג� לסמו+ על האמירות שלה�?  ש:

 29  אני חושב שכ	.   ת:

 30זה חוזה  1746כעת נשאלת לגבי חברת אייה, א' יזמות ואתה אמרת לפחות לגבי ת/  ש:

 31תשובת+ הייתה שאתה מערי+ או משער או אולי יודע שהחוזה הזה שהציגו ל+, 

 32  נחת� על ידי ניסי�.
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 1  זה מה שחשבתי.  ת:

 2  זה מה שחשבת, מאיפה מקור הידיעה של+?  ש:

 3  מקור הידיעה שלי זה מגיא ומאור	.  ת:

 4כ	, אבל בשו� מקו� לא ראיתי אות+ אומר שה� אמרו ל+ שניסי� חתו� על   ש:

 5  החוזה הזה.

 6ההתנהלות שאני מכיר הייתה דר+ ניסי�, ואמרתי שאני שמעתי מה� שניסי� כל   ת:

 7הודיע שיש לו בעיה בחברה שלו אני מניח ג	 רווה, ע� השות$ שלו ולכ	 הוא צרי+ 

 8לעבוד בחברה אחרת, אני יודע שכל הקשר הוא כל הזמ	 ע� ניסי�, אז לא 

 9חות� עליה�,  התעמקתי דר+ אגב, בדר+ כלל מטבע הדברי� חוזי� מוכני� אני

 10  אחר כ+ חות� הצד השני וחייב להגיד ל+ שלא התעמקתי מי חת�.

 11  בוא נאשר את הדברי� הללו, החוזה הזה לא נחת� בפני+ על ידי ניסי� פינס?  ש:

 12  ממש לא.  ת:

 13  לא. אני ג� אומר ל+ הוא לא נחת� מעול� על ידי ניסי� פינס?  ש:

 14  אני לא יודע.   ת:

 15אגיד ל+ עוד דבר, אני ג� אומר ל+ שא$ חוזה של  הוצגו ל+ עוד חשבוניות? אני  ש:

 16חברת אייה או א' יזמות לא נחת� על ידי ניסי� פינס, אתה יכול לעזור לנו אולי 

 17  אני מבי	 לא נכו	?

 18תראה, החוזי� לא נחתמו מולי, אז אני לא יכול להגיד שראיתי את ניסי� לוקח   ת:

 19תי שהוא חת�, מעבר לזה עט וחות�, אבל לי נאמר שזה חברות שלו, אז אני הנח

 20  אני לא אגיד ל+ משהו שאני לא יודע מידיעה אישית.

 21  אז בוא נראה ככה, זה לא נחת� בפני+, בסדר, אתה אומר שאמרו ל+.  ש:

 22  דר+ אגב, א$ פע� קבל	 לא חות� בפניי.  ת:

 23בסדר, אבל בדר+ כלל אנשי� זהירי� פה על דוכ	 העדי� ומבהירי� בחקירה   ש:

 �24 מול�, אתה לא עשית את זה ולכ	 אני מבהיר את זה, לא הראשית שזה לא נחת

 25  היית זהיר ולא אמרת, אמרת זה נחת� על ידי ניסי�,

 26  אני עונה על השאלות שאני נשאל.  ת:

 27בסדר, אתה אומר שאמרו ל+, אני אומר ל+ שיש לי את כל החקירות של+   ש:

 28נה במשטרה, פעמיי� נחקרת בעדות פתוחה, פע� אחת באזהרה, חקירה אחרו

 29הייתה באזהרה, אני אומר ל+ שבשו� מקו� אתה לא אמרת שאמרו ל+ שזה 

 30  נחת� על ידי ניסי�. 

 31  א$ פע� לא נשאלתי מעול�,  ת:

 32  א$ פע� לא,  ש:
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 1לא, הוא לא אמר את זה בחקירה שלי, אל תגיד את זה שהוא אמר דברי� שלא   עו"ד קרמני:

 2  נכוני�, הוא לא אמר שניסי� חת�, הוא אמר מבחינתי אייה,

 3א� יורשה לי אז אני אענה, אוקי? א$ פע� קבל	 לא אישר מולי (לא ברור) הסכ�   העד, מר אטרקצי:

 4כאלה, קבל	 לא יושב מולי וחות�, מי שמכי	 את החוזי� האלה באג$ ההנדסה 

 5ובאגפי� אחרי� חוזי� אחרי�, מחתימי� אחרי שסמנכ"ל הנדסה מאשר מחתי� 

 6ר כ+ הוא מחתי� את הקבל	, אני לא סמנכ"ל כספי� ואותי כחותמת אחרונה ואח

 7  נוכח א$ פע� במעמד חתימה, לא ע� ספק ולא ע� דייר.

 8אי	 בעיה, סליחה רגע, עור+ די	 ברקאי הנקודה הזאת ברורה, הוא לא יודע מי   כב' הש' חיימובי(':

 9  חת�, מניח שזה ניסי� אבל הוא לא ראה ולא אמרו לו ג�.

 10זה נחות, הסקת מסקנות, השערות, רוח השכינה, הכל הכל בסדר, אנחנו מביני� ש  עו"ד ברקאי:

 11בסדר. החשבוניות שהוצגו ל+ אתה השבת לתביעה שאלה חשבוניות שקיבלת על 

 12ידי ניסי�, מניסי�, חברת+ חברת אייה, בוא נבהיר ככה, אתה את החשבוניות 

 13  הוצאת מהנהלת חשבונות?

 14  נכו	 ג� אמרתי את זה.  העד, מר אטרקצי:

 15  מסר אות� להנהלת חשבונות? אי	 ל+ מושג מי  ש:

 16  נכו	.  ת:

 17  אי	 ל+ מושג מי חת� עליה�?  ש:

 18  נכו	.  ת:

 19אני שמעתי אות+ אומר ככה, קוד� כל ג� בעדויות של+, צליח אמרת הוא שקר   ש:

 20  ורמאי.

 21  זו דעתי על האיש היו�.  ת:

 22  ניסי� אמרת פה א$ פע� לא עומד במילה שלו, לא עמד במילה שלו.  ש:

 23אני מדבר על הפרויקט, אי	 לי הכרות איתו מעבר לפרויקט, אי	 לי מושג אי+ הוא   ת:

 24בחיי� הפרטיי� שלו, דיברתי על הפרויקט הזה ולא עמד במילי� שלו, נקודה, אני 

 25  לא בוח	 לב וכליות.

 26  נכו	 שנפגשת איתו אולי פעמיי�? בער+.   ש:

 27  ו שלוש או ארבע.מספר פעמי� בודד, אני לא יודע להגיד ל+ א� פעמיי� א  ת:

 28אני רוצה להקריא ל+ כמה פרופוזיציות, כמה אמירות תגיד לי א� אתה מסכי�   ש:

 29  אית� או לא.

 30  מתו+ מה? אה סת�?  ת:

 31  מתו+ הברית החדשה לצור+ העניי	 ,מה זה משנה.  ש:

 32  הברית החדשה זה נשמע טוב.  ת:
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 1  מתו+ עדויות.  ש:

 2  שאני אוכל לעקוב? אתה יכול רק להגיד לי איפה אתה מקריא  עו"ד קרמני:

 3  קוד� כל הוא יקריא, הוא מקריא מהראש שלו. לא, (מדברי� ביחד) מבחינתי,  כב' הש' חיימובי(':

 4  אני רוצה לעקוב שיראה לי מאיפה, אתה יכול,  עו"ד קרמני:

 5  למה הוא צרי+ להראות ל+?  דובר:

 6את זה אתמול מיוזמתו,  רגע, רבותיי, רבותיי, גבירתי תצא מתו+ הנחה שהוא כתב  כב' הש' חיימובי(':

 7  מה זה משנה בעצ�?

 8  ניסי� התגלה כבעל מקצוע, אתה מה אתה חושב על זה?  עו"ד ברקאי:

 9  על זה שהוא התגלה כבעל מקצוע?   העד, מר אטרקצי:

 10  במהל+ הפרויקט.  ש:

 11  יכול להיות שהוא בעל מקצוע.  ת:

 12בקבלני� שולט לחלוטי	 ה	 בהיבט של הדיירי�, (לא ברור) דייר ודייר, שולט   ש:

 13  בהיבט המקצועי.

 14  אני חושב שאתה שואל אולי על עד מקצועי.  ת:

 15  זה אומר גיא חנינה.  ש:

 16  אני רוצה שתגיד לי איפה הוא אומר את זה כי אני רוצה לעקוב.   עו"ד קרמני:

 17  .1שורה  2056בעמוד   עו"ד ברקאי:

 18  כתוב רק את המילה ניסי� כבוד השופט חיימובי(.   עו"ד קרמני:

 19  טוב, את יכולה להגיד בכתב לבית המשפט,  עו"ד ברקאי:

 20  לא אני רוצה לראות,  עו"ד קרמני:

 21  ,1גבירתי זה מפריע לי, זה ת/  עו"ד ברקאי:

 22  כמה פעמי� ניגשת אליו ואמרת ורצית לראות מה אני מציגה,   עו"ד קרמני:

 23  אבל אמרתי, היא באופ	 מפגיע ומתריס ממשיכה לבקש כדי להוציא אותי מהקו.  עו"ד ברקאי:

 24בעמוד  1, תראי גבירתי מה כתוב בשורה 1שורה  2056הוא אמר לי גבירתי עמוד   עו"ד קרמני:

 25  הזה. 

 26  אבל כל עוד הוא לא אומר שהוא מקריא ממקו� מסוי� הוא לא צרי+ להגיד.  דובר:

 27  זה כתוב.  4גבירתי שורה   עו"ד קרמני:

 28  , ביקשתי, 1אז לא בשורה   דובר: 

 29  כבעל מקצוע. ניסי� התגלה 1שורה   עו"ד ברקאי:

 30  .4  עו"ד קרמני:

 31  .1שורה   עו"ד ברקאי:

 32  עור+ די	,  כב' הש' חיימובי(':
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1  .4�וג� ב 1�ג� ב  עו"ד ברקאי: 

 2  ראיתי את הד$ שלה מה זה חשוב.   כב' הש' חיימובי(':

 3  (מדברי� ביחד) 

 4  .4אצלה בעמוד ג� את� חייבי� (לא ברור) א� באמת כתוב שורה   כב' הש' חיימובי(':

 5  נו אז מה, אז זה אומר שאני לא מפנה נכו	?  עו"ד ברקאי:

 6  חס ושלו�.  כב' הש' חיימובי(':

 7  א' כ	, א' כ	. קצת זה,   דובר:

 8  לא להפריע לי יותר.  עו"ד ברקאי:

 9  נו עור+ די	 ברקאי.  כב' הש' חיימובי(':

 10  אני אפריע שאני ארצה להפריע.  עו"ד קרמני:

 11  לא, לא, די.   כב' הש' חיימובי(':

 12קורה שהעדויות נרמסות ומכורסמות התביעה מתחילה לצעוק כדי להפריע, תמיד   עו"ד ברקאי:

 13  זה קורה פע� אחר פע�.

 14  את הנאש�,  עו"ד קרמני:

 15לא גבירתי, הוא לא מנסה להרשי� את העד כי זה עושה רוש� רע על העד אז בואו   כב' הש' חיימובי(':

 16  תתנהגו יפה ותעשו רוש� טוב. 

 17ותסלח לי חברתי א� לה יש וורסיה אחרת, מבחינתי  14 אומר גיא חנינה בשורה  עו"ד ברקאי:

 18הוא היה ג� ב	 אד� שנת	 לנו בטחו	 בכ+ שיסיי� את הפרויקט, מה אתה אומר 

 19  על מה שגיא חנינה אומר?

 20  אני חושב שגיא דובר אמת ובזמ	 אמיתי זה מה שהוא כתב.  העד, מר אטרקצי:

 21ד היה לנו הרבה מאוד פגישות , אני חייב להגיד מאוד מאו30�, החל מ30, 31שורה   ש:

 22אצלי בעזריאלי ביחד ע� מנהל פרויקט ואני חייב להגיד שאני התרשמתי מאוד 

 23מהכנות שלו ומהאופ	 שבו הוא מרגיש מחויב אישית לכ+ שבסופו של יו� את 

 24יודעת עדיי	 אחרי מספר בהתנהלות משותפת באתר והדברי� (לא ברור) כא	 אני 

 25לא מרגיש טוב, הוא לא טוב ע� מה שקרה זאת הרגשתי שהוא לא טוב, כנראה 

 26אומרת לא טוב לו ע� הסיטואציה שבה הוא כל הזמ	 אמר אנחנו נסיי� את 

 27העבודה ובזה באותה סיטואציה כמו שזה נראה זה ג� נכו	, נמחק עליו כל הדבר 

 28הזה, מה אתה אומר על זה? אומר ל+ גיא פגשתי אותו המו	 והתרשמתי שהוא 

 29  ת.מרגיש מחויב אישי

 30  מה אתה שואל אותי?  ת:

 31  אתה מאשר את הדברי�? אומר את זה (מדברי� ביחד),  ש:
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 1אני אענה, נשמע לי דווקא מאוד אמי	 ואמיתי שמצד אחד הוא אומר ניסי� כ	   ת:

 2  (לא ברור) מקצוע מצד שני הוא שקר	 אני מסכי� איתו. 

 3  אתה,  ש:

 4לי שאני לא יכול לקיי�, כי הוא האמי	 לו בזמ	 אמיתי ובסו$ הוא אומר לא נעי�   ת:

 5  זה נחמד מאוד, 

 6  בוא נעשה,  ש:

 7  ככה הבנתי.  ת:

 8כ	, אני חושב שנחזור על הדברי� כי אני לא שמעתי שאני מקריא ל+ את המילה   ש:

 9  שקר	, נעשה את זה עוד פע�.

 10  אתה אמרת,  ת:

 11  לא אבל תסלח לי אני עכשיו אומר ל+,  ש:

 12להתווכח איתו, אדוני לא אמר את המילה שקר	  רגע עור+ די	 ברקאי, חבל  כב' הש' חיימובי(': 

 13והעדות של גיא היא מאוד לטובת פינס, אנחנו מביני� שגיא אומר, שנייה רגע, 

 14  שגיא אומר שלניסי� היו את כל הכוונות הטובות והוא ג� הרגיש מחויב,

 15  נכו	, מה אומר על זה הנאש�?  עו"ד ברקאי: 

 16בסופו של יו� ובסופו של יו� הוא לא הצליח לעמוד ושבסופו של יו�, רגע,   כב' הש' חיימובי(':

 17  בהתחייבויות שלו וגיא הרגיש שהוא נורא מצטער על כ+.

 18  מה אומר על זה,  עו"ד ברקאי: 

 19העד, רגע, לגבי העובדות שנייה אדוני, לגבי העובדות העד הסכי� שהוא לא הצליח   כב' הש' חיימובי(':

 20לעד יש הערכה אחרת, (לא ברור)  לעמוד בהתחייבויות, העד ג� רק לגבי ההערכה

 21  ש� שמאוד מחויב, אגב גיא הוא זה שהיה בקשר איתו,

 22ואני מבקש את ההתייחסות שלו להתרשמות של גיא, ההתייחסות שלו   עו"ד ברקאי:

 23  להתרשמות של גיא.

 24ומה? לא לא אדוני צרי+ ג� לנסח את השאלה כמו שצרי+, הרי מה אנחנו רוצי�   כב' הש' חיימובי(':

 25  התרשמות שלו להתייחסות של גיא? מה?את ה

 26  כ	.  עו"ד ברקאי:

 27  אי+, מה?  כב' הש' חיימובי(':

 28  כ	,   עו"ד ברקאי:

 29אבל הוא פגש אותו פעמיי�. בסדר אבל הוא יכול להגיד מה ההתרשמות שלו   כב' הש' חיימובי(':

 30  אישית. אדוני יכול לשאול אותו הא� גיא התבטא כ+ ג� בזמ	 אמיתי,

 31יכול להגיד כזה דבר, זאת עדות שניתנה לפני חודשיי� וחצי אחרי שגיא לא אני   עו"ד ברקאי:

 32בזמ	 אמת התרש� שהובילו אותו (לא ברור) אחרי שהוא סליחה על הביטוי, אכל 
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 1את כל השלוש נקודות, אחרי שהוא סבל ופה על דוכ	 העדי� אחרי שהכל עובד 

 2לי ע� זה שאתה  ועוכל הוא אומר התרשמתי מהכנות של הב	 אד�. זה לא מסתדר

 3  אומר הוא התרש� אז, אני מדבר אית+ על עדות שהוא נת	,

 4  הנה העד יענה, העד יענה.  כב' הש' חיימובי(':

 5  אתה שואל אותי ת	 לענות, תסיי� אני מחכה.   העד, מר אטרקצי:

 6  כ	 עכשיו אתה יכול לענות.  כב' הש' חיימובי(':

 7היושר של גיא וא� הוא אמר את זה זה מה שהוא האמי	 חד א', אני סומ+ על   העד, מר אטרקצי:

 8  משמעית.

 9  אוקי.  עו"ד ברקאי:

 10אני אומר ל+, אני אומר ל+ שהסכמי� צרי+ לכבד, וזה שהוא גיא חשד שהוא מאוד   העד, מר אטרקצי:

 11  רצה לכבד רק הוא לא כיבד אני קורא לשקר	, זה הבדלי גישה מה לעשות. 

 12אני רוצה להבי	 את סול� הערכי� של+ כדי שבית משפט יוכל לתרג� אחרי זה   עו"ד ברקאי:

 13מה אתה אומר, מבחינת+ כל מי שלא עומד בהסכ� לא משנה תהיה הסיבה אחר 

 14  תהיה הוא שקר	.

 15  אני לא מדבר בצורה כוללנית,  העד, מר אטרקצי:

 16  אני שואל אות+,  ש:

 17  אדו	 פינס לא עמד בהתחייבויות שלו.  ת:

 18  או לא נכו	?זה נכו	   ש:

 19  שמה?  ת:

 20  בסול� הערכי� של+ כל מי שלא עומד בהתחייבות הוא שקר	.  ש:

 21יש מצבי� יוצאי� דופ	 לכ	 אני א$ פע� לא אומר בצורה כוללנית, אבל כ	 מי שלא   ת:

 22  עומד בהסכמי� יש בעיה איתו. 

 23הלאה, היה ל+ עוד עובד בש� אור	 הדר שמענו עליו, הוא אומר כ+ לחוקרי�, מה   ש:

 24בתי אצל ניסי� זה שהוא איש מקצוע, אתה יודע הוא הפתיע אותי כמה שאה

 25פעמי� הוא אומר לחוקר אמרתי לו ואו ניסי� אתה מפתיע. מה אתה אומר על 

 26  זה?

 27  מה? תמשי+ מה הוא מפתיע?  כב' הש' חיימובי(':

 28  מפתיע שהוא איש מקצוע. מה אתה אומר על זה?  עו"ד ברקאי:

 29  איש מקצוע? מופתע שהוא  כב' הש' חיימובי(':

 30  כ	, כ	, אומר החוקר.   עו"ד ברקאי:

 31  אני לא חושב אחרת.  העד, מר אטרקצי:

 32  בסדר גמור.  ש:
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 1  הוא קבל	 והוא איש מקצוע.  ת:

 2בסדר גמור. אומר, רק שנייה, אומר אור	 הדר שקבלני� ה� כמו נרקומני� הוא   ש:

 3ה�  אומר, (לא ברור) ה� כמו נרקומני�, רק תראה לה� מזומ	 זה כמו מזרק,

 4  חייבי� אותו כל הזמ	, אתה מסכי� ע� הפרופוזיציה הזאתי?

 5  לא נראה לי.  ת:

 6  לא נראה ל+?  ש:

 7  כנראה יש כל מיני סוגי� של קבלני� כמו שיש כל מיני סוגי� של אנשי�.  ת:

 8הוא אומר כל הזמ	, אני מקריא ל+ מה אומר גיא, מה אומר אור	 לחוקר, בכל   ש:

 9י בשביל כס$, אותו דבר, אותו דבר, זה המקו� אתה יודע כמה רודפי� אחרי

 10מכתש לחצי� עכשיו אתה לא יודע זה לא ייחודי לניסי�, ככה כל הקבלני� ככה 

 11מה לעשות זה ענ$ חרא. אומר גיא, אומר אור	 שבענ$ מה שהוא מתרש� זה 

 12שקבלני� ה� ע�, הוא מכנה אות� נרקומני�, מוצצי כס$, הוא אומר זה לא (לא 

 13  ברור).

 14  נוי שנראה לי,זה לא כי  ת:

 15זה לא כינוי שהוא בכלל טוב, אני מניחה אדוני שאדוני מתכוו	 לשאול את העד   כב' הש' חיימובי(':

 16הא� זה נכו	 שמבקשי� (מדברי� ביחד) ו/או תשלומי� ביתר, ההקשר מוצצי כס$ 

 17  זה ביטוי שהעד לא יכול (מדברי� ביחד).

 18  	 פה היו�, יגיע, הבנתי שהוא בוטל נכו	?מתאר אור	 סיטואציה, הרי חיכינו לאור  עו"ד ברקאי:

 19  כ	 בוטל, עוד פע� אדוני, הא� אדוני שואל את העד הא� קבלני� מבקשי�,  כב' הש' חיימובי(':

 20הא� יש תופעה שקבלני� בסופו של דבר הזקוקי� כל הזמ	 לכס$, וכס$ הוא   עו"ד ברקאי:

 21  קורא לה� נרקומני�? 

 22  מה אתה רוצה ממני?  העד, מר אטרקצי:

 23  מה זה נרקומני�? אני מסתייגת מהביטוי הזה,  כב' הש' חיימובי(':

 24  גבירתי יכולה להסתייג זה לא אני המצאתי.  עו"ד ברקאי:

 25אני לא מסתייגת מהמילה נרקומני�, אני מסתייגת מהעובדה שהעד בכלל יכול   כב' הש' חיימובי(':

 26זה מה לדעת, מה זה נרקומני� של הכס$, השאלה אדוני א� מבקשי� לפי החו

 27שהובטח לה� או שה� מבקשי� הקדמת תשלומי� או שה� מבקשי� יותר 

 28  מהחוזה, 

 29  יכול להיות, גבירתי,  עו"ד ברקאי:

 30  אוקי אז אדוני יפנה את השאלה שהעד יוכל להשיב, הא�,  כב' הש' חיימובי(':

 31  מדברי� על הכס$ כל הזמ	, עסוקי� כל,  עו"ד ברקאי:

 32  $ שמגיע לה� או כס$ שלא מגיע לה�?אבל איזה כס$, כס  כב' הש' חיימובי(':
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 1כס$ כל הזמ	, זה יכול להיות גבירתי, אני אשאל, א� לא אני אשאל את אור	, זה   עו"ד ברקאי:

 2  נכו	 שקבלני� עסוקי� כל הזמ	 בלבקש כס$? 

 3  לא קבלני� שאני מכיר, אני את	 ל+ דוגמא,  העד, מר אטרקצי:

 4  ה דברי� כאלה אדוני,אני יכולה לחשוב על עוד כמ  כב' הש' חיימובי(':

 5  את	 ל+ דוגמא.   העד, מר אטרקצי:

 6  מי עושה עבודה לא רוצה כס$.   כב' הש' חיימובי(':

 7, 30אנחנו עובדי� למשל ע� קבלני� אשתור ודניה סיבוס, אנחנו משלמי� שוט$   העד, מר אטרקצי:

 8  לא באי� אליי וזה.

 9  עד שהגג קורס.  דובר:

 10  למי?  העד, מר אטרקצי:

 11  סיבוס.לדניה   דובר:

 12  בינתיי� ה� בסדר.  העד, מר אטרקצי:

 13  איפה בחניו	 בחיל, ה� בסדר?  דובר:

 14  אצלי לא קרס.  העד, מר אטרקצי:

 15  ברו+ הש�, ברו+ הש�.   דובר:

 16  גבירתי אני, אני סיימתי.  עו"ד ברקאי:

 17  תודה, מי עוד מבקש לחקור?  כב' הש' חיימובי(':

 18  אני ממש בקצרה.  עו"ד ערבה:

  19 

 20  צי, משיב בחקירה נגדית לעור+ הדי' ערבה:מר יעקב אטרק 121ע.ת/

 21שלו� מר אטרקצי, לי קוראי� ער	 ערבה אני עור+ הדי	 של ג	 רווה, ומר שמעו	   עו"ד ערבה:

 22בלולו, מה שלומ+? תראה, לעניי	 של קבל	 רשו�, אמרת בהודעות של+ שנראה ל+ 

 23הגיוני שמי שהיה רשו� כקבל	 המבצע של הפרויקט באילת, זה חברת נכסי 

 24  רצליה מכיוו	 שהיא זאת שהייתה רשומה (לא ברור)?ה

 25  צרי+ להתרכז,  העד, מר אטרקצי:

 26 מה (מדברי� ביחד) שמה ונת	 וכ	 הלאה, ככה אמרת, זה נכו	?  ש:

 27הראו לי את ההיתר או את הטופס העברות לוועדה, יוס$ הרצליה חתו�, יוס$   ת:

 28  הרצליה קבל	.

 29וזה ג� קורה לעיתי� שצרי+ שיהיה מישהו קבל	 רשו� (מדברי� ביחד) יפה   ש:

 30לוקחי� מישהו שהוא קבל	 רשו�, הוא זה שמבצע את הפרויקט והוא יכול להביא 

 31  את הקבל	 הרשו�. 
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 1כל משרד השיכו	 הוא קבל	 רישו�, הוא עומד בהוראות המכרז ובהוראות העברת   ת:

 2, מול וועדה (לא ברור) לא משנה זה הבעלות, והוא יכל לעשות את מה שהוא עשה

 3אילת תל אביב, זה בכלל לא משנה, מול רוכשי דירות (לא ברור) הסכמי ליווי 

 4תמיד מחויבי� להעסיק קבל	 רשו� בהיק$ המלא, ג� אתה מחויב (לא ברור) 

 5בחוק, עכשיו א� יוס$ צליח בעצמו מבצע את העבודה אז זה בסדר גמור, קבל	 

 6ל במקרה הזה יוס$ צליח קרי אורה ייזו� פנו לקחת את רשו� הוא ג� וותיק, אב

 7ניסי� כקבל	 רשו�, בהיבט הזה ניסי� החברה של ניסי� כבר מתבלבל בשמות, 

 8  זה חייב להיות קבל	 רשו� והיא הייתה למיטב הבנתי. 

 9יכול להיות שרפי שדה שמענו עליו שהוא עור+ די	 מצוי	 ואני ג� קראתי את   ש:

 10  ל+ א$ אחד לא טרח לשאול אותו, העדות שלו, אני אעזור

 11  הקצרצר.  ת:

 12  הקצרצרה,  א$ אחד לא טרח לשאול אותו.  ש:

 13  את מה?  ת:

 14הא� הוא בדק א� לחברת ד	 רווה יש רישיו	 קבל	, עכשיו אני אומר ל+, לבדוק   ש:

 15א� יש לפלוני או אלמוני רישיו	 קבל	 זה הדבר הכי קל באר(  (לא ברור) נכו	? רפי 

 16  שדה,

 17  א שומעי�, למיקרופו	, א� אתה עושה ככה לא שומעי�. רק ל  המקליט:

 18  (מדברי� ביחד) 

 19  הוא שאל הא� קל לעשות בדיקה,  כב' הש' חיימובי(':

 20  לבדוק שזה דבר קל מאוד.  דובר:

 21  אני מניח שאתה נכנס למאגר של הקבלני� ואתה יודע.  דובר:

 22  נכו	.  דובר:

 23+ לבדוק ע� חברת ג	 רווה א� עכשיו היה ומישהו היה מגדיר לאבי שדה שצרי  עו"ד ערבה:

 24  אתה עדיי	 רשו� אני משער שהיה עושה את זה, לא? 

 25לא יודע מה הוא בדק, אני חושב, אני חושב שרפי שדה אני חושב שהוא סבר חד   העד, מר אטרקצי:

 26משמעית שהוא קבל	. כי אני אגיד ל+ ג� למה, כי ברגע (לא ברור) מה עשיתי ל+, 

 27  שהוא פנה לקבלני� ולא לצבעי�.זה הקבל	 הנבחר, חזקה עליו 

 28  אתה מניח בדיעבד,  עו"ד ערבה:

 29  נכו	,  העד, מר אטרקצי:

 30  רגע, רגע, זה מפריע לי הדיבורי�.  כב' הש' חיימובי(':

 31  סליחה, סליחה בהחלט.  דובר:

 32  אז כל מה שדיברנו עד עכשיו בעצ� היה הנחה בדיעבד על מה היה.  עו"ד ערבה:
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1�הרי הפוזיציה שלי, אני הסברתי אותה, קיבלתי כירושה את הפרויקט הזה מ  העד, מר אטרקצי: 

 2, כל מה שהיה לפני אמרתי, מתי שמעתי מצליח אמרתי שמעתי מצליח, מתי 2012

 3שמעתי מזה שמעתי מזה, אני לא יודע מידיעה אישית, באיזה תקופה היה לו 

 4  רישיו	 קבל	 ובאיזה לא, אני פשוט לא יודע. 

 5מיליו	  20כס$ בס+ הכל שילמת� על הפרויקט, אתה אמרת בעדות של+ מעל  כמה  עו"ד ערבה:

 6  שקל,

 7יש תשלומי�, תשלומי� ששילמת� אז עוד פע�, אתה רצית שאני אמק� אות+   העד, מר אטרקצי:

 8בנקודות, א� אתה שואל מתחילת הפרויקט שחלקו לא היה בתקופתי כמה שול�, 

 9  מיליו	, 20אתה אומר לי 

 10מיליו	 שקל שילמת פה, אתה  20ודע מה אתה אמרת, אתה אמרת מעל אני י  עו"ד ערבה:

 11  אמרת, אתה בטח אמרת,

 12  לדעתי אפילו יותר.  העד, מר אטרקצי:

 13  ?28או  23, 22�כ	 (לא ברור) השאלה מה אתה אמרת, ש  ש:

 14  א� היית� אומרי� לי הייתי אומר להנהלת חשבונות.   ת:

 15  מיליו	.  13,9הוא תראה, וס+ הכל ההסכ� המקומי   ש:

 16ראינו שהיו לו תוספות והיו לו הצמדות ובסו$ היה ג� עבודות להשלי� ואני ג�   ת:

 17מיליו	 שקל לפחות לפיצוי  3�ל 2אמרתי שבעיניי� שלנו ג� לדעתי שולמו בי	 

 18  הדיירי�.

 19יופי, עכשיו אמרת (מדברי� ביחד) בחקירה הראשית של+ שלפי דעת+ הפרויקט   ש:

 20  כול להיות שזה נגמר בהפסד?נגמר (לא ברור) י

 21מיליו	  7בטוח נגמר בהפסד, מבחינתי נגמר כי לי ה� הציגו תזרימי� שאני אקבל   ת:

 22  ולא קיבלתי, מההתחלה ועד הסו$ אי	 לי ספק שהוא הפסיד. 

 23  ג� לי אי	 ספק, אגב (לא ברור) הבאת?   ש:

 24רור) ויש כל יז� שהוא מתחיל פרויקט חושב שהוא מרוויח, יש פרויקטי� (לא ב  ת:

 25  הפסד, זה החיי�.

 26  אני מסכי� אית+, אתה לא,  ש:

 27  זה החיי�.  ת:

 28תגיד זגורי הבנתי שזגורי נקלע לקשיי�, אתה יודע למה זגורי נקלע לקשיי�? הוא   ש:

 29  היה צרי+ להוציא כס$ אולי מאס$ אברג'יל? לאיזה עבריי	 אחר?

 30  לא מכיר,  ת:

 31  לא מכיר,  ש:
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 1י� שלי ומעול� לא עבדתי איתו אז אי+ אני ואת זגורי אולי פגשתי פעמיי� בחי  ת:

 2  יכול להביע דעה.

 3  עוד שאלה, תערי+ לי בבקשה (מדברי� ביחד) לחוזה המקורי? באחוזי�.  ש:

 4  עוד פע�?  ת:

 5תערי+ לי בבקשה, אמרת שחלק מהסיבה ששולמו כספי� על ההסכ� זה מכיוו	   ש:

 6  שהייתה תוספת להסכ�, היו תוספות, נכו	?

 7  ו תוספת, כל התוספות ראינ  ת:

 8  (לא ברור) זה נכו	?  ש:

 9  שמה?  ת:

 10שהיו תוספות, חלק מהסיבות לתשלו� ביתר זה מכיוו	 שהיו תוספות זה מה   ש:

 11  שאמרת לי עכשיו?

 12  לא, היו, היו תוספות להסכ�.  ת:

 13  כ	.  ש:

 14  א� היו תוספות בבנייה עצמה אני לא מכיר, אולי, אולי לא, אני לא יודע.  ת:

 15  אז מה תוספות להסכ�?  ש:

 16  עוד כס$, אה לא סליחה.  בר:דו

 17  יש תוספות להסכ� ששני הצדדי� הסכימו להוסי$ כס$ לחוזה, למה אני לא יודע.  העד, מר אטרקצי:

 18  עכשיו אני מנסה להבי	 (מדברי� ביחד),  עו"ד ערבה:

 19  עור+ די	 גול	 להפסיק להפריע לי.  כב' הש' חיימובי(':

 20  סיימה את הבנייה נכו	?שא� ג	 רווה עשתה את הפרויקט היא לא   עו"ד ערבה:

 21  לא.  העד, מר אטרקצי:

 22אחוז זה חלק מהבנייני�  60אחוז זה חלק מהבנייני�,  60ואתה הערכת שמה   ש:

 23  פחות חשוב. 

 24  אחוז. 70אני העדתי פה שקיבלתי להערכתי מצב של    ת:

 25  בשלב הזה שילמת� יותר בתמורת החוזה נכו	? שילמת לפי הצעת חוזה?   ש:

 26עוד פע� אתה אומר שילמת�, מה שול� לפניי לא כל כ+ עניי	 אותי ולא התעמקתי   ת:

 27  אז קשה לי לשפוט מה זה שילמת�.

 28  אתה שאתה לקחת אותו,  ש:

 29בנקודת זמ	 שקיבלתי מה יש לי להמשי+ לשל� ומה לגבות מדיירי�, מה היה   ת:

 30  קוד� לא מעניי	 אותי.

 31שה לי מאוד להאמי	 שאתה לא יודע מעניי	 זה בסדר אבל יודע (לא ברור), אז ק  ש:

 32  מה שול� לפני כ	.
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 1  אתה טועה זה לא מעניי	 אותי.  ת:

 2  לא מעניי	 אות+, לא בדקת�?  ש:

 3  עור+ די	 ערבה, אני לא הבנתי אדוני אמר לו שג	 רווה עזבה את הפרויקט?  כב' הש' חיימובי(':

 4  לא.  דובר:

 5  אז מה?  כב' הש' חיימובי(':

 6וא ולומר בצורה הכי פשוטה, ג	 רווה לא ביצעה מאה וחילקה מה שאני רוצה לב  עו"ד ערבה:

 7כס$ (לא ברור) ולכ	 אני רוצה לבוא ולהגיד מפה שאי	 מנוס אלא להגיד שלא 

 8  שולמה רק לפי התקדמות כמות הביצוע, אי	 מנוס. 

 9אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא סותר את מה שאתה אומר, אני לא יכול לסתור   העד, מר אטרקצי:

 10את מה שאתה אומר, היו תוספות להסכמי� ויכול להיות שיוס$ צליח הקדי� 

 11  תשלומי� או שיל� ביתר יכול להיות אני לא יודע.

 12  הוא ג� אמר את זה.  כב' הש' חיימובי(':

 13עכשיו תראה מר אטרקצי, אתה אמרת בעדות של+ ואני מקבל את זה ששולמו   עו"ד ערבה:

 14שמוציאי� קבל	 החוצה ויש נזקי� נגררי�  כספי� מכיוו	 שיש נזקי� נגררי�, לכ+

 15לחוסר שביעות רצו	, ותאשר לי בבקשה שזה לא חריג, זה קורה בכל פרויקט 

 16שנטע	 קשיי�, אתה לפעמי� משל� כס$ שאתה לא מחויב לו חוזית כדי להגיע 

 17  בסו$ לתוצאה טובה, נכו	?

 18  זה לא שגרה וזה יכול לקרות.  העד, מר אטרקצי:

 19לחודש  19�המנהלה זה דבר אחרו	, אתה אמרת בעדות של+ ב עוד נושא של פקיד  ש:

 20משלמי� כספי� לקבלני משנה שלא קיבלו, קבלני משנה של  2013שאת� משנת 

 21  הקבל	 שלכ� שלא קיבלו מה שמגיע לה�, זה דבר שקורה בעוד פרויקטי�?

 22עוד פע�, יכול לקרות, הכוונה היא אני אסביר רק, אני אסביר את הכוונה, אנחנו   ת:

 23  שיש לנו קבל	, מה?

 24  אי	 צור+,  ש:

 25  אז אי	 צור+, נקצר את הזמ	.   ת:

 26  זהו אדוני סיי�?  כב' הש' חיימובי(':

 27  אי	 לי עוד שאלות.  עו"ד ערבה:

 28  אדוני מבקש לחקור את העד?   כב' הש' חיימובי(':

 29  כ	.  עו"ד פלג:

  30 

 31  מר יעקב אטרקצי, משיב בחקירה נגדית לעור+ הדי' פלג: 121ע.ת/

 32  שלו�.  עו"ד פלג:
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 1  שלו�.  העד, מר אטרקצי:

 2שמי עור+ די	 אית	 פלג ואני עור+ די	 של יאיר ביטו	, ראיתי במשטרה שאמרת   ש:

 3  שאתה לא מכיר אותו בכלל.

 4  מעול� לא פגשתי אותו.  ת:

 5  אני מניח שההפסד הוא שלו.  ש:

 6  לא בטוח.  ת:

 7  אה?  ש:

 8  אולי שלי.  ת:

 9בסדר גמור. בסדר גמור. תגיד  אולי ג� של+ בוא נגיד, של שניכ� בסדר. לא, לא,  ש:

 10פנית לעור+ די	 ערבה ואמרת שלגבי מה שול� לפני זמנ+ זה לא עניי	 אות+ אבל 

 11  לפי מיטב זכרוני במשטרה אתה ידעת בדיוק, אתה ג�,

 12  התקשרו הנהלת חשבונות אז בדקתי.  ת:

 13, היה 2012יפה, אז עכשיו אז המצב העובדתי הוא כזה שבוצע כשאתה באת במאי   ש:

14 13,600�אחוז כפי שאמרת כא	 והתשלומי� ששולמו עד אז היו ה 70�ע של כביצו 

 15של החוזה השני  3מיליו	 שקל, ועוד  17ועוד משהו כמו  13,600או משהו כזה, לא, 

 16  שחת� עליו אלי אג�. 

 17  אני לא זוכר א� זה שול� בפועל, באותה נקודה אני לא יכול להגיד ל+.  ת:

 18  להגיד, אבל בוודאי שול� יותר ממאה אחוז זה בוודאי, אתה ידעת.אתה לא יכול   ש:

 19  יכול להיות, יכול להיות.  ת:

 20אוקי, עכשיו לגבי השאלות של הסיווג שאלו אות+ וג� פה שאלה אות+ התובעת,   ש:

 21אתה חתמת, אתה חתמת ע� אייה, נכו	? ומה, מה, כשבאת לחתו� את החוזה ע� 

 22  אייה מה עניי	 אות+?

 23  כבר על מצב שהפרויקט היה בגמר. אתה מדבר  ת:

 24  אנחנו יודעי� את זה.  ש:

 25  עניי	 אותי שהפרויקט הסתיי� ומהר ואפשר למסור דירות.  ת:

 26אבל אייה, אייה היא לא חברה שבנתה את הפרויקט מההתחלה, מי שבנה את   ש:

 27  הפרויקט בהתחלה זה ג	 רווה, אז מה א�,

 28  מה השאלה?  ת:

 29  כל חברה אחרת, מה מעניי	 אות+?שאתה בא לחתו� ע� אייה או ע�   ש:

 30  אני הסברתי את הנסיבות האלה.  ת:

 31  לא, הוא שואל מה מעניי	 אות+, מה אתה בודק שאתה בא לחתו� ע� החברה.  כב' הש' חיימובי(':
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 1הנסיבות האלה, ההמלצה של אג$ ההנדסה אצלנו הייתה שניסי� באמצעות   העד, מר אטרקצי:

 2  את הפרויקט ומזעור נזקי�.החברה הזאת זה הדר+ היחידה לסיי� 

 3תודה, הלו אדוני באג$ הביצוע, הא� אתה יכול להגיד לי א� לאייה הזאת יש   עו"ד פלג:

 4  רישיו	 קבל	, שאלת את השאלה הזאת? עניי	 אות+?

 5  לא, אבל זה פחות מעניי	 בשלב הזה שהבניי	 כבר גמור וזה רק גמר.  העד, מר אטרקצי:

 6  כלומר זה לא עניי	 אות+?  ש:

 7  ני אומר, השלב הזה פחות מעניי	.א  ת:

 8  לא עניי	 אות+ אפילו מי הבעלי מניות של אייה?  ש:

 9  לא בדקתי.  ת:

 10לא בדקת כי אתה עור+ די	, זה קל מאוד לבדוק ולא עשית את זה ולא שאלת כי   ש:

 11  זה לא עניי	 אות+.

 12  הברה דברי� קל לבדוק ואתה לא בודק. (מדברי� ביחד)   ת:

 13  זה לא עניי	,אבל   כב' הש' חיימובי(':

 14  מתי בדקתי אמרתי לא.  העד, מר אטרקצי:

 15לא, ברור, זה שאתה לא בדקת באופ	 אישי זה בסדר, אתה יושב ראש החברה   עו"ד פלג:

 16  ומנכ"ל החברה, בסדר,

 17  מנכ"ל.  העד, מר אטרקצי:

 18(ג) אני  14מנכ"ל החברה הכל בסדר, אבל ג� לא אמרת חברת בצ'ק ליסט סעי$   ש:

 19  המניות, ככה אני תמיד רוצה.מבקש לדעת מי בעלי 

 20  מה זה נות	 לי?   ת:

 21אני מסכי�, עכשיו לגבי א' יזמות, אמרת כא	 לפי דעתי לפי זכרוני אמרת שא'   ש:

 22  יזמות זה לא בטוח א� השתמשת במילה חברה אבל אמרת שזה משהו של ניסי�.

 23  כ	, מה שאני ידעתי ששלושת החברות ה� של ניסי�.  ת:

 24  פי זכרונ+, א' יזמות זאת חברה? ל  ש:

 25  אתה שואל א� זה חברה או עוסק מורשה, אני לא זוכר.  ת:

 26חברה יכולה להיות של פלוני, חברה שלי היא שלי והחברה של+ היא של+, אבל   ש:

 27אתה לא יכול להיות שלי, אתה תמיד אתה באופ	 אישי ואני זה תמיד אני, אי+ 

 28  יודעי� א� החשבונית היא של חברה או של עוסק מורשה? 

 29  כתוב על החשבונית.  ת:

 30  מה כתוב?  ש:

 31  לחברה יש ח"פ חברה בע"מ וזה,   ת:
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 1זאת חברה, וא�  5152אי+, לפי המספר, נכו	? לפי המספר, א� המספר הוא   ש:

 2  המספר,

 3  אני מניח בהנהלת חשבונות,  ת:

 4  לא עניי	 אות+, לא עניי	 אות+, לא עניי	 אות+.  ש:

 5  לא, לא מתעמק בזה.   ת:

 6עכשיו לפי ידיעת+, הייתה חפיפה בזמ	 בי	 תשלומי� לג	 רווה או בי	 תשלומי�   ש:

 7  לא' יזמות? לג	 רווה או לאייה, סליחה?

 8  לדעתי לא, אולי בתפר.   ת:

 9  וא� הייתה?  ש:

 10  נשמע לי לפחות הגיוני.   ת:

 11זה נכו	 שהחברה היזמית, לעניי	 הסיווג כ	, עכשיו א� נחזור עוד לענייני הסיווג,   ש:

 12  כאשר צליח נשאר הכיסוי של העניי	, נכו	? נקרא לזה ככה, נשאל בתמונה, 

 13  צליח היה כל הזמ	 בתמונה.  ת:

 14  וג� אחרי שנכנסת הוא נשאר בתמונה?  ש:

 15לא, שאנחנו נכנסנו הנאמני� הביאו לנו אישור מצליח שהיות ויוס$ צליח החברה   ת:

 16לה את הפרויקט הזה בנאמנות עבור אורה ייזו�, אנחנו מורשי שלו הפרטית ניה

 17  החתימה של האורה יכולי� לחתו� בשמו בפרויקט הזה ונתנו לו שיפוי.

 18  אבל סיווג מבחינת הקבל	, (מדברי� ביחד) על צליח?  ש:

 19  חד משמעית כ	 כי האורה היא לא חברה קבלנית.  ת:

 20  יפה, נשאלת�, נשאלת�,  ש:

 21  דר+ אגב אי אפשר אחרת כי זה היה הסכ� משרד השיפוי.ג� אי אפשר אחרת,   ת:

 22לכ	 מה שאני רוצה לשאול אות+ א� כאשר וא� זה נכו	 שמבחינת האורה כאשר   ש:

 23יש הכיסוי של צליח כקבל	 הרשו� המסווג וואטבר, זה ולמרות שהוא בכלל 

 24באפגניסט	 והוא בכלל לא נמצא במקו� ואתה כבר לא מדבר איתו, אז זה מספיק 

 25  ינת הביצוע ולא חשוב מי בפועל מבצע, זה מה שאתה אומר? מבח

 26  כ	, ג� אותה חברה לטעמי חתמה על אותו (לא ברור).  ת:

 27אוקי, אוקי, בסדר גמור. דודי מלכי אומר, דודי מלכי אומר שג� אתה וג� צליח   ש:

 28רצית� להוציא סירבת� להוציא את ד	 רווה, הוא מאוד רצה להוציא את ד	 רווה 

 29  בשטח ואת� אמרת� לא זה בלתי אפשרי זה יעלה לנו הרבה יותר. כמי שהיה 

 30נשמע לא הגיוני אני אסביר למה, לגבי יוס$ צליח יכול להיות, דודי מלכי עבד   ת:

 31בתקופה לפני שקניתי את האורה, באורה ישראל, שקניתי את האורה נכנס גיא 
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 1קופה הזאת, חנינה אז איתי הוא לא יכל לדבר על זה, לא בתקופה הזאת ולא בת

 2  ע� צליח כנראה שכ	.

 3  נכו	 שלהוציא, להוציא, ג	 רווה היה לפי הערכת+ עולה הרבה יותר?  ש:

 4  תראה, אירוע של החלפת קבל	 תמיד עולה יותר בהגדרה.  ת:

 5  זה נכו	 שאתה,  ש:

 6  אבל לפעמי� צרי+ לקבל החלטות קשות אני לא יודע להגיד ל+.  ת:

 7  יריית אילת?אתה זוכר את הפגישות של+ ע� ראש ע  ש:

 8  כ	.  ת:

 9  בהקשר הזה?   ש:

 10  אני זוכר פגישה אחת, זוכר פגישה אחת.  ת:

 11  ונכו	 הוא אמר ל+ יש בעיות וכו'?  ש:

 12  ראש העיר הזמי	 את עצמו אליי למשרד.   ת:

 13  בתל אביב?  ש:

 14  הוא בא אליי.  ת:

 15  כ	,   ש:

 16ואמר לי שיש הרבה תלונות של דיירי� חלק� עובדי עירייה שקנו דירות והוא   ת:

 17  מאוד מודאג שה� לא יקבלו את הבתי� זה אנשי� מסכני� אי	 לה� אפילו,

 18  ומה אמר (מדברי� ביחד) ?  ש:

 19  נשמע לי דבר בסדר גמור.  ת:

 20  ברור, ומה אמרת לו?  ש:

 21אמרתי לו שאנחנו נעמוד בכל ההתחייבויות ג� א� נפסיד את הכס$ ואמרתי לו   ת:

 22לני� ואמרתי לו אפילו א� שאנחנו עושי� מאמצי� ויש לנו בעיה ויש מחסור בקב

 23  אתה יכול לעזור א� אתה שומע על קבלני� מקומיי� אני אשמח לשמוע.

 24  ושמעת ממנו?  ש:

 25  הוא אמר שיבדוק.  ת:

 26  ובדק?  ש:

 27  אחרי כמה ימי� הוא אמר לי לא מצאתי.  ת:

 28  וג� אתה,  ש:

 29  דר+ אגב זה לא התפקיד שלו אבל אמרתי א� כבר אז אולי, אתה יודע.  ת:

 �30 אמרת לו שאתה תעשה, לא רוצה להראות ל+ עיוות אבל תעשה ברור, אתה ג  ש:

 31  מאמצי� גדולי� כדי להביא קבל	 אפילו מהמרכז ולא חשוב כמה שזה יעלה?
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 1עשינו את כל המאמצי�, לא הצלחנו לצערי.  לא היה פה עניי	 של כס$ כי כס$   ת:

 2  שילמתי.

 3  תראה את המכתב שכתב ל+ ראש עיריית אילת.  ש:

 4  לכפר עליו באיזשהו שאני אמור  דובר:

 5  שנייה אחת, אני את	 ל+ כרטיס ביקור לתביעה.   דובר:

 6  אדוני רוצה להגיש את המסמ+ הזה?  כב' הש' חיימובי(':

 7רגע, גבירתי ההודעה של ראש עיריית אילת וכל המכתבי� שצורפו לה הוגשו   דובר:

 8  במהל+ עדותה של נציגת העירייה. 

 9  זה הוגש?  כב' הש' חיימובי(':

 10  ההודעה וכל הנספחי�, אנחנו נגיש אותה שוב.   דובר:

 11  אני אמנ� לא מייצג את ניסי�,  דובר:

 12רק רגע אדוני, אני רק רוצה לומר לפרוטוקול שהמכתב לעד נידו	 סיכו� שיחתנו   כב' הש' חיימובי(':

 13  .164נ/יסומ	  19.12.13מיו� 

 �14 האורה א' זה נכו	 אני אמנ� לא מייצג את ניסי� אבל אני רוצה לשאול אות+ א  עו"ד פלג: 

 15  מה שכתוב פה? זה משק$ נכו	 את השיחה ביניכ�?

 16פחות או יותר לא במדויק, אבל פחות או יותר כ	 כי למשל כתוב פה לנייד עובדי�   העד, מר אטרקצי:

 17מחברות בבעלותי אנחנו לא קבלני� בעצמנו אז הוא כנראה, אמרנו שנעשה מאמ( 

 18  ע� קבלני� שעובדי� איתנו. 

 19  ?14בינואר  31�סיימת� את הבנייה באת� לא   ש:

 20  מבני�, 4אני לא בטוח כי יש שמה   ת:

 21  אייה עוד היו בשטח? 2014למאי  20�או ב 19�שאתה מרקרת ב  ש:

22  ,4�לא, אבל הפרויקט הזה חולק ל  ת: 

23  ?31�לא סיימת את כל הפרויקט עד ה  ש: 

 24  לא את כל הפרויקט אבל הוא דיבר לדעתי על השניי� הראשוני�.  ת:

 25  אי+ ראית? זה לא מה שכתוב פה.   ש:

 26  בסדר אני לא כותב בש� ראש העיר, אתה שואל אותי מה היה אז אני אומר ל+.  ת:

 27(לא ברור) ולא  2ענית לו ואמרת לו ההתחייבות שלי בבית משפט קיימת רק לגבי   ש:

 28  השניי� האחרי�? 

 29  . ההתחייבות שלי היא על הכל, לוח הזמני� כוו	 לשני המבני� הראשוני�  ת:

 30עכשיו, בהנחה שלא עמדת בהתחייבות (לא ברור) זאת אומרת לא לעמוד   ש:

 31בהתחייבויות זה לא יפה אבל אתה מאוד לא היית אוהב שהיו קוראי� ל+ על אי 

 32  עמידה בהתחייבות פה שקר	, נכו	? 
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 1  מה השאלה של+?  ת:

 2  א� היית אוהב את זה?  ש:

 3  היה אוהב את זה?מה השאלה אדוני? מה זה א� הוא   כב' הש' חיימובי(':

 4  אתה, בגלל שניסי� פינס לא עמד בהתחייבויות שלו קראת לו שקר	.  עו"ד פלג:

 5  זה פרובוקציה מה שאתה עושה פה זה נחמד מאוד, יש ל+ שאלה תשאל אותה.  העד, מר אטרקצי:

 6  הנה שאלתי.   ש:

 7  אדוני יעבור לשאלה ההבאה.  כב' הש' חיימובי(':

 8  אולי תחזור ב+?  עו"ד פלג:

 9  ממה?  ר אטרקצי:העד, מ

 10מזה שקראת לו שקר	 בגלל שהוא לא עומד בהתחייבויות שלו למרות שאתה   ש:

 11  אישרת שהוא מאוד רצה לעמוד בהתחייבויות שלו?

 12  הוא לא אישר,  כב' הש' חיימובי(':

 13  הוא אמר,  עו"ד פלג:

 14  הוא לא הכחיש שגיא אמר את זה.  כב' הש' חיימובי(':

 15  ני לא חוזה בי משו� דבר.למרות הספי	 של+ א  העד, מר אטרקצי:

 16  אוקי, טוב.   עו"ד פלג:

 17  סיימנו את החקירה שלו?  כב' הש' חיימובי(':

 18  עוד לא עוד לא,  עו"ד פלג:

 19כי הגענו לשאלות האלה. השאלות אדוני יודע סת� (מדברי� ביחד) מה אכפת לי   כב' הש' חיימובי(':

 20  מה הוא חושב, (מדברי� ביחד),

 21  אני מאוד,  עו"ד פלג:

 22  דווקא נראה שכ	.  דובר:

 23לא, לא, רגע סליחה, עור+ די	 פלג אבל אנחנו משפטני� ואנחנו יודעי� כמה שווה   כב' הש' חיימובי(':

 24וכמה משקל יש לזה, כלו�, אז מה (לא ברור) להתעכב על זה? אולי תפנה אליו 

 25  אדוני אבל אדוני מבי	 שזה כלו�?

 26  אנחנו מביני�,  עו"ד פלג:

 27  משי+ ע� זה? די. אז לה  כב' הש' חיימובי(':

 28, כותב ל+ אי	 בכוונת 2014באפריל  6�יש פה עוד מכתב של ראש עיריית אילת מה  עו"ד פלג: 

 29  הנהלת חברת האורה לעמוד בסיכומי� וההתחייבויות, ענית לו למכתב הזה?

 30  לדעתי דיברתי איתו וסיימנו את הפרויקט הזה בכבוד ובצורה מכובדת,  העד, מר אטרקצי:

 31  טוב.  ש:

 32  ילו אנחנו זוכי� לשבחי� ממנו בעניי	 הזה. ואפ  ת:
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 1  ,2בתיק של אלעד יש לי פשוט עוד עד ואני לא אתחיל אותו עד   כב' הש' חיימובי(':

 2  העד שלנו בינתיי� התעורר אבל עוד לא הגיע.   עו"ד קרמני:

 3  (מדברי� ביחד)

 4ספטמבר ל 30תראה אני מראה ל+ שני (לא ברור) של עיריית אילת, אחד מתארי+   עו"ד פלג:

 5, ואני מפנה אות+ רק לעניי	 אחד, כתוב פה 2014באפריל  8, ואחד מתארי+ 2013

 6בהשתתפות ראש העיר מאיר יצחק הלוי, מהנדס העיר זה וזה,  59בפגישה במגרש 

 7  צבי צפיר, ניסי� נציג בעלי� פרויקט האורה, מה יש ל+ לומר על זה? 

 8  כתב כנראה טעה. לא מכיר את הפרוטוקול הזה ומי ש  העד, מר אטרקצי:

 9זה כתוב ג� בפרוטוקול שראש העיר שלח לו אותו, ביחד ע� השערוריה הזאת.    ש:

 10  השופטת ביקשה שאני אקצר, שלחו ל+ את המסמכי� האלה?

 11  איזה מסמכי�.  ת:

 12באפריל שהוא כותב ל+ ראש העיר  22�אלה, זה צור$ למכתב, יש פה מכתב מה  ש:

 13  א ציר$ את שני דוחות הפיקוח האלה.להל	 דוח המלמד על גודל השערוריה והו

 14  אני לא מכיר אותו.  ת:

 15  אבל קיבלת,   ש:

 16  וניסי� בוודאי הוא לא נציג האורה.  ת:

 17  על זה אני מסכי�, זה בוודאי, אבל ענית לו אמרת לו מה אתה רוצה ממני?  ש:

 18אני חושב שעניתי לו אדוני, לא אני לא מתק	 את ראש העיר ע� זה, לא ראיתי את   ת:

 19  בל לגופו של עניי	, אני את	 ל+ השיחות שלי,הנייר א

 20  בסדר.   ש:

 21  אדוני, מה המסמ+ הראשו	? זה הצרופות?  כב' הש' חיימובי(':

 22  שכותב לו להל	 גודל השערוריה מצר$ שתי,  עו"ד פלג:

 23  לעד.  14באפריל  22, מכתב של ראש העיר מיו� 165נ/אוקי אז המסמ+ הזה יסומ	   כב' הש' חיימובי(':

 24יש מי שאומר ככה, כשהקונס מסר ל+ את הפרויקט זה היה בסביבות אפריל מאי,   עו"ד פלג:

 25נכו	? התקיימה ישיבה שבה היו נוכחי� דודי (לא ברור) של האורה, והקונה, ואד� 

 26בש� מיכאל ובניגוד להמלצות של דודי להפרד מג	 רווה, באותה עת שאתה קיבלת 

 27י+ ע� ניסי� בניגוד את הפרויקט ולגמור את הפרויקט יעקב החליט להמש

 28  זה נכו	? ש�) –להמלצה של דודי (לא ברור 

 29  לא.  העד, מר אטרקצי:

 30  מי זה מיכאל?  ש:

 31  מיכאל,  ת:

 32  אתה יודע מי זה?  ש:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מדינת ישראל נ' פינס ואח' 13268�09�15 ת"פ
  

  2018פברואר  27  

  

 2183

 1  מיכאל אהרונו(' אני יודע מי זה.  ת:

 2  מי זה?  ש:

 3  מיכאל אהרונו(' בשלב מסוי� עזר בפיקוח בפרויקט.   ת:

 4  עובד של+?  ש:

 5  לא.  ת:

 6  עובד של,  ש:

 7  נת	 לי שירותי� חיצוניי�.  ת:

 8  והוא עדיי	 נות	 שירותי� לאורה?  ש:

 9  בפרויקט אחר.  ת:

 10  ידוע ל+ כשקר	?  ש:

 11  לא.  ת:

 12  הוא אמר את זה במשטרה, את זה שהקראתי ל+ עכשיו הוא אמר,  ש:

 13  בסדר גמור.  ת:

 14התקיימה ישיבה עוד בסביבות אפריל שבה לקחתי אני וג� החשד של האורה וג�   ש:

 15וד להמלצות של דודי להפרד מג	 רווה ולגמור את הפרויקט, יעקב הקונס הוא בניג

 16החליט להמשי+ ע� ניסי� בניגוד להמלצתו של דודי וה� הכניסו את חברת מאיה 

 17  הוא קורא לה, מאיה במקו� ג	 רווה ניסי� עדיי	 מנהל ש� את הכל עד המעצר.

 18ייתי נוכח הכל, ג� התאריכי� לא מסתדרי� ושתיי� אתה מדבר על שיחה שלא ה  ת:

 19בה ג� לשיטת+ אז מה אתה שואל אותי, אני לא הייתי נוכח באותו פרוטוקול 

 20  שאתה מקריא אותו.

 21  כתוב יעקב,  ש:

 22  ממש לא.   ת:

 23טוב, הוא אומר ג� דודי וג� החשב של האורה וג� הקונס ובניגוד להמלצות של   ש:

 24  דודי להפרד,

 25עקב, אני לא הייתי אבל אתה הקראת לפני רגע מי נוכח ולא שמעתי שהקראת י  ת:

 26  בשו� פגישה כזאת.

 27  (מדברי� ביחד) פגישה כזאת?  ש:

 28  לא, ג� אתה לא.   ת:

 29ואתה לא זוכר שהוחלט שהמליצו ל+ לנתק את הקשר ע� ג	 רווה באותה העת   ש:

 30  ואתה אמרת לא? 

 31  נכו	.  ת:

 32  בזה מיכאל טועה?  ש:
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 1  כ	.  ת:

 2  אליי+?טוב, תיכ$ מסיי�. הדוחות של הפיקוח של הבנק מגיעי�   ש:

 3  לא.  ת:

 4  בכלל?  ש:

 5  לא.  ת:

 6  למי?  ש:

 7  בדר+ כלל מגיעי� לסמנכ"ל הנדסה וסמנכ"ל כספי�.  ת:

 8  ומה הוא אמור לעשות ע� הדוחות האלה? סמנכ"ל ההנדסה?  ש:

 9סמנכ"ל ההנדסה אמור לאשר תשלומי� לקבלני� יחד ע�, לאשר אות� ע�   ת:

 �10 האלה מתו+ המפקח / שמאי מטע� הבנק כדי שיהיה אפשר לשל� את התשלומי

 11  חשבו	 הליווי.

 12  בדוחות של אתה יודע מי היה השמאי ש� של הבנק?  ש:

 13  א� אני זוכר נכו	 זה ספקטור.  ת:

 14  אתה מכיר אותו?  ש:

 15בוודאי. את ירו	 אני מכיר, אני בדר+ כלל יש אנשי� אחרי�, את הפירמה אני   ת:

 16  מכיר חברה טובה.

 17  טובה?  ש:

 18  כ	.  ת:

 �19 באופ	 חוזר ונשנה שלא מראי� לו את הרישיו	 אתה יודע שבדוחות שלו צוי	 ש  ש:

 20  של הקבל	 וכו'? 

 21  לא.   ת:

 22ושבסו$ אחרי שהוא כותב לא הראו לי, לא הראו לי, לא הראו לי, בסו$ הוא כותב   ש:

 23אני לא זוכר א� הוא אומר בדקתי לא בדקתי, לא רשו�, מה אמור סמנכ"ל 

 24  ההנדסה לעשות ע� זה?

 25  י?על איזה תקופה אתה מדבר אדונ  ת:

 26  כל תקופה, מה הוא אמור לעשות ע� זה?  ש:

 27  אולי צרי+ לפעול בעניי	 הזה.  ת:

 28  אי+ לפעול?  ש:

 29  א� זה נכו	,  ת:

 30  כתוב, השמאי,  ש:

 31  אני אומר א� זה נכו	 קוד� כל היה צרי+ להגיד.  ת:

 32  למי?  ש:
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 1  לי.  ת:

 2היה צרי+ להגיד ל+. זאת אומרת מה שאתה אומר הוא שכל הדבר הזה התרחש   ש:

 3  ארוכי� ואיש לא אמר ל+?לחודשי� 

 4  נכו	.  ת:

 5  זה בניגוד לשכל הישר של סמנכ"לי ההנדסה לא?  ש:

 6  א� זה נכו	 שלא היה לו רישיו	 קבל	 אז זה מה שהיה וזה לא בסדר.   ת:

 7אמרת בתשובותיי+ לעור+ די	 ערווה שאתה לא יכול להגיד כשאתה אומר   ש:

 8ליו	 שקלי�, אמרת שאתה מי 28, עד 23, 22, 21מיליו	, זה  20�ששילמת למעלה מ

 9לא יכול להגיד וא� היית יכול היית מביא את הנהלת החשבונות ה� היו מבקשי� 

 10  ממ+, אבל זה איננו כולל את הפיצוי לדיירי�, נכו	? בכל מקרה. 

 11  פיצול הדיירי� ג� כ	 מופיע כסעי$ ששילמנו.  ת:

 12  פלוס מיליו	. 20אבל זה מעבר לאות�   ש:

 13נה הכוללת, פיצוי דיירי� לקחתי בחשבו	 אבל להגיד אני תמיד רואה את התמו  ת:

 14אני לא יודע, ג� אמרתי ל+ כמה אני מערי+ את הפיצויי�  25או  22ל+ א� זה היה 

 15  האלה.

 16  ,20במשטרה אמרת ששילמתי לניסי� מעל   ש:

 17  יכול להיות, א� אמרתי אז זה מסתמ+ על הנהלת חשבונות.  ת:

 18  כלולי� בהסכמות?ואז (לא ברור) פיצויי� לדיירי� אינ�   ש:

 19  א� זה מה שהיה ע� ניסי� הפיצויי דיירי� מעל.   ת:

 20, אומר ל+ החוקר נדב 22שורה  60במאי בתמליל בעמוד  21בחקירה של+ ביו�   ש:

 21  אתה זוכר אותו? 

 22  אי+ הוא נראה?  ת:

 23  לא, הש� הזה אומר ל+ משהו?  ש:

 24  יכול להיות, לא התעמקתי.  ת:

 25שניסי� ע� כל מיני גורמי� מדבר עלי+ אומר ל+ ככה, מחומר החקירה עולה   ש:

 26  שאתה שמשחרר בקלות.

 27  אני?  ת:

 28  כס$, אתה זוכר שאמרו ל+ את זה?  ש:

 29  לא אבל זה לא אני.  ת:

 30  אתה לא משחרר בקלות?  ש:

 31  לא. אני משחרר מה שמגיע.  ת:

 32  אני מבי	, אז אתה אומר לו לחוקר עכשיו העלבת אותי,  ש:
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 1  הנה התשובה.   ת:

 2  נכונה? לא רק שאמרת את זה אלא אתה ג� חושב ככהזאת אומרת זו תשובה   ש:

 3  נשמע הגיוני לגמרי.  ת:

 4כלומר בסופו של דבר שפרויקט אמור להיות עכשיו אני לא מדבר עלי+ באופ	   ש:

 5מיליו	 שקל והוא מסתיי�  13.9אישי, אני מדבר על בכלל, פרויקט אמור להיות 

 6 3לפחות אמרת  3ועוד  20�לפלוס לא מעט לפחות עכשיו אנחנו יודעי� מעל  20�ב

 7  זה למה? 25מיליו	 שקלי� פיצויי� לדיירי�, אנחנו עומדי� כבר בסביבות 

 8  כשלו	 טוטאלי.   ת:

 9כ	 כלומר, זאת אומרת ס+ הכל אפשר לומר, אתה אומר ג� אל תשכח שדיברת   ש:

 10לתמליל של ההודעה  68א� זה כשלו	 מוחלט שואלי� אות+ מה הסיבות בעמוד 

 11אומר הסיבות לכשלו	 זה א' מחיר הקרקע, אני מניח שבדקת הראשונה, אתה 

 12  אחורנית וראית שהקרקע נקנתה במחיר גגו	?

 13  אני הסברתי לדעתי בעדות שלי לפני שעה, ממה נבע מכר הקרקע.  ת:

 14  לא, שי גבוה מכ�.  ש:

 15  נכו	, כי הוא גיל� את הריבית שזגורי לא שיל�.  ת:

 16  עלות הביצוע שהייתה גבוהה ממה,  ש:

 17  על, בפועל כ	. בפו  ת:

 18  והתמשכות הפרויקט.  ש:

 19  נכו	, נשמע מאוד הגיוני.   ת:

 20, 26שורה  5את זה ג� ראינו בפרויקט אחר בהודעה של+ השנייה, תמליל עמוד   ש:

 21  אתה מתייחס לעלות הביצוע בפועל.

 22  אני דיברתי על פרויקט אחר?   ת:

 23מיליו	, בסדר?  25כלומר נניח אות� מה שאנחנו קוראי� לעלות הביצוע בפועל,   ש:

 24פלוס או וואטבר, בסדר? הא� אתה עשית בדיקה אית� הא� העלות הזאת  20או 

 25בלי שו� קשר לשאלה מה נקבע בחוזה וכמה תוספות היו וכו', הא� זו עלות 

 26  סבירה ביחס לפרויקט הזה?

 27  לא, נשמע לי גבוה אבל לא עשיתי.  ת:

 28 21לחקירה, חקירה מיו�  29זה הול+ ככה, שורה  5ה בעמוד בחקירה במשטר  ש:

 29במאי שואל אות+ החוקר מה, עשינו חשבו	 אומר ל+ החוקר, כמה שילמת� לו 

 30  יחידות דיור איפה הכס$?  28מיליו	 שקל על  20איזה 

 31  מה זאת אומרת איפה הכס$?   ת:
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 1ומות שילמת� מה שהחוקר שואל אות+, שילמת� יותר מדי והכס$ הל+ למק  ש:

 2אחרי� זה מה שאני מניח שהוא שואל אות+ ואז אתה אומר לו תראה, קוד� כל 

 3  , 28, 20א� נחלק אמרת נתחלק, אבל התכוונת לומר נחלק, 

 4  אני מניח,  ת:

 5  (מדברי� ביחד)

 6או  650, סדר גודל של 30, 28יחידות או  29מה? יש ש� ג� קצת מסחר אז נגיד   עו"ד פלג:

 7י, זה סביר, אני מזכיר שבפרויקט כזה להיות בלב אל$ יחידה זה לא דרקונ 700

 8חניו	 תת קרקעי והוא לא (לא ברור) הוא קצת יקר, אני מזכיר ולא בעשרות 

 9  אחוזי�, זה נכו	? 

 10  נשמע הגיוני, אי	 לי ניתוח של זה.  העד, מר אטרקצי:

 11כלומר מה שאמרת כל זה על סמ+ איזושהי הערכה ולא עשית איזה ניתוח   ש:

 12  מקצועי?

 13כו	 כי אני העדתי פה ואדוני יודע שאני נכנסתי לפרויקט הזה בשלב מאוד מאוד נ  ת:

 14  מתקד�.

 15  זה ברור. טוב, תגיד אוקי, נכו	, אמרת במשטרה שאתה (לא ברור)?  ש:

 16  כמה פרויקטי�.  ת:

 17  באיזה שכונות?  ש:

 18  .1370ועכשיו  1501, 1300  ת:

 19  לא, יש ג� בשכונות ע� ש�?  ש:

 20  ככה קוראי� לה�.  ת:

 21  אה זה לא שכונות. אי	 לשכונות ש�? אני מדבר על השכונה כמו שאומרי�,  ש:

 22  .501קוראי� לזה ג� סדרת המגדלי� אבל כול� יודעי� ח'  501ח'   ת:

 23  בג'סי כה	 בנית?  ש:

 24  לא.  ת:

 25  זהו, סיימנו אדוני? חקירה,  כב' הש' חיימובי(':

 26  זה ג� החיפאי� יודעי�.  דובר:

 27  +, אתה יודע א� צליח בנה ש�?עוד שאלה אני אשאל אות  עו"ד פלג:

 28  לא, לא יודע.   העד, מר אטרקצי:

 29  חקירה נגדית לעור+ די	 פורת.  כב' הש' חיימובי(':

  30 

 31  מר יעקב אטרקצי, משיב בחקירה נגדית לעור+ הדי' פורת: 121ע.ת/



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מדינת ישראל נ' פינס ואח' 13268�09�15 ת"פ
  

  2018פברואר  27  

  

 2188

 1טוב שלו� מר אטרקצי, אני עור+ די	 אורי פורת מייצג את חברת בית יאיר, אני   עו"ד פורת:

 2  וד� כל נתחיל ברשות+ ע� המסמ+ הזה, זה לא הוגש כת'.מציג ל+ ק

 3  תראה לי את הקונטקסט אז אני אדע.  העד, מר אטרקצי:

 4  תיכ$ אני אפנה אות+ בחקירה, תקרא את זה ותסתכל.  ש:

 5  זה יכול להיות חלק מדוחות כספיי�, אני מניח אני לא יודע.  ת:

 6  זה חלק מדוחות כספיי�?  ש:

 7  יודע של מתי. יכול להיות, לא   ת:

 8  .2012של   ש:

 9  אדוני מבקש להגיש את זה?  כב' הש' חיימובי(':

 10  כ	 גבירתי.   עו"ד פורת:

 11  זה יסומ	 אדוני אומר שזה חלק מדוח כספי של,  כב' הש' חיימובי(':

 12  אי	 לי כא	 את הדוח כי זה הוצג לו בחקירתו,  עו"ד פורת:

 13  זה יסומ	,  כב' הש' חיימובי(':

 14  על זה?יש מחלוקת   עו"ד פורת:

 15  לא.  עו"ד קרמני:

 16  . 166נ/  כב' הש' חיימובי(':

 17אי	 מחלוקת זה התביעה מסכימה זה מוצג ל+ כחלק מדוח כספי. הדוחות, גבירתי   עו"ד פורת:

 18  רעש סטטי) משקפי� את המצב, �על פי (לא ברור 

 19  עוד פע� לאיזה שנה זה?  העד, מר אטרקצי:

 20  .2012  ש:

 21  דוח שנתי?  ת:

 22  נכו	.   ש:

 23  אני משוכנע שהמצג מדויק.   ת:

 24  אז תסתכל רגע, מוצג ספציפי נמצא בתו+ הדוח כתוב כא	 כ+.  ש:

 25  אדוני? 2014בשנת   כב' הש' חיימובי(':

 26. לאור האמור ואני ג� מקריא ל+ מהפסקה, מהחלק העליו	 של הפסקה 2012  עו"ד פורת:

 27  אורה ייזו�,  2007התחתונה, לאור האמור התקשרה בחודש מאי 

 28רגע אתה נתת לי משהו אחר לדעתי, כי אני לא רואה את זה. תראה לי? אני מחזיק   אטרקצי:העד, מר 

 29  משהו אחר. 

 30  סליחה.   ש:

 31  לדעתי הבאת לי משהו אחר.  ת:

 32  .166בבקשה נ/  ש:
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 1  איפה לקרוא?  ת:

 2  כא	.  ש:

 3  זה לא הליקויי�.  ת:

 4הנה, אני מודה ל+ על התיקו	 מר אטרקצי, לאור האמור התקשרה בחודש מאי   ש:

 5אורה ייזו� ע� יוס$ צליח בע"מ, חברה בבעלות ושליטת מר יוס$ צליח, בעל  2007

 6שליטה קוד� בחברה, בעל שליטה קוד� בחברה אשר העלה סיווג קבלני מקדי� 

 7בהסכ� (לא ברור) את הנכס ומחזיקה בו בנאמנות עבור אורה ייזו� ותשלי� את 

 8  הקמת הפרויקט, זה תיאור נכו	 מר אטרקצי?

 9  ה שאני יודע.כ	 זה מ  ת:

 10זאת אומרת זה ג� המצג שהוצג למשקיעי�, לבורסה, שיוס$ צליח במנדט שלו   ש:

 11היה ג� להשלי� את הפרויקט, הוא לא רק רכש את הקרקע הוא ג� השלי� את 

 12  הפרויקט. 

 13  הוא היה אחראי כ	.   ת:

 14שנכנסת וראית  2013עכשיו בהודעה של+ הראשונה אתה מספר שבתחילת אמצע   ש:

 15לא הושל� וניסי� היו איתו בעיות ניסית באמצעות ככה אני מקריא שהפרויקט 

 16  מתו+ ההודעה, ניסיתי אתה אומר באמצעות גיא וצפיר, 

 17  צפיר היה תקופה קצרה לפני אור	 מתחת לגיא.  ת:

 18גיא וצפיר לפנות לקבלני המשנה שיעבדו ישירות מולנו, כ+ ניסית, זה נכו	? תסביר   ש:

 19בנייה שזה לא מומש בסופו של דבר, העלויות היו שוב אז מה בדיוק המודל של ה

 20גבוהות מדי ולא נכנס גבירתי להוציא את ניסי� ולא נכנס לזה בכלל, עכשיו מה 

 21  המודל שניסית לממש, אי+ הוא נראה מבחינת,

 22אי	 פה מודל, היה פה ניסיו	 לצמצ� נזקי� ולהגיע הביתה בשלו�, למסור דיירי�   ת:

 23את הנזקי� היא הכי נכונה בעת הזאת, אפשרות  בזמ	, כל דר+, כל דר+ לצמצ�

 24אחת הייתה להוציא את ניסי� להביא קבל	 אחר א� היינו מוצאי� אפשרות 

 25שנייה שניסינו שניסי� ימשי+ את הפרויקט הזה ג� לגרור רגליי� ולשל� לו יותר, 

 26אפשרות שלישית בסו$ להוציא קבלני משנה להחלי$, הכל נוסה כדי לגמור את 

 27  ה. הפרויקט הז

 28  קבלני המשנה,  ש:

 29אי	 פה מודל, א� ככה, א� ככה חס וחלילה היינו מנהלי� פרויקטי� מצבנו לא   ת:

 30  היה טוב, ברו+ הש� מצבנו מצוי	.
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 1אז אני מבר+ אות+ להצלחה של+ לשק� ולהצליח בחברה, השאלה היא ספציפית,   ש:

 2סיווג הא� כשניסית לעבוד ע� קבלני המשנה, בלי ניסי�, לקבלני המשנה היא 

 3  קבלני? בדקת� את זה בכלל, זה עלה כשאלה?

 4אני מניח כל אחד בתחומו, אינסטלטור צרי+ להבי	 באינסטלציה, חשמל אומר   ת:

 5  שיש לו רישיו	 של חשמלאי.

 6  אני בטוח שזה כל אחד מבי	 בתחומו, השאלה הא� כשניסית� זה,  ש:

 7כל ניסו לעבוד ע� קבלני משנה של ניסי� כי ה� התחילו את  אי	 לי, תראה, קוד�  ת:

 8העבודה, אוקי? ואית� היה מגע אני לא מכיר אית� ואני לא נפגשתי אית� מעול� 

 9  אבל חזקה עליי שגיא ומי שמתחתיו בדקו את הדברי� כמו שצרי+ לבדוק אות�. 

 10  של קבלני המשנה, מתחת לניסי� שג� עליו חזקה שבדקו?  ש:

 11  יודע אחרת.אני לא   ת:

 12  אתה לא בדקת את זה?   ש:

 13  אני לא בודק.  ת:

 14  וכשנכנסת לעבוד ע� קבלני המשנה צליח היה עדיי	 בתמונה, נכו	?  ש:

 15  החברה שלו,  ת:

 16  החברה שלו,  ש:

 17  הוא באופ	 אישי,  ת:

 18  החברה בעלת ציבור הקבלני,  ש:

 19  עד הסו$ נשאר.  ת:

 20עבוד ע� קבלני המשנה זאת אומרת כשנכנסת לעבוד ע� קבלני המשנה, הניסיו	 ל  ש:

 21  ג� הוא היה תחת בעצ� המטריה של צליח כבעל הסיווג המתאי�?

 22  חברת יוס$ צליח מעול� לא נפרדה מהפרויקט הזה.   ת:

 23כשניסית� לחשוב על הניסיונות אי+ לפתור את הבעיה ולצמצ� נזקי� זה היה   ש:

 24  עיה.בהנחה שיוס$ צליח עומד למעלה ע� הסיור הקבלני כי אחרת אתה נמצא בב

 25קוד� כל זה עובדה וזה לא הנחה, ושתיי� אני מסביר שזה כבר היה בשלבי� של   ת:

 26  פינישי� אחרוני� בפרויקט שכבר בנוי.

 27הפינישי� אחרי� לא מצריכי� רישיו	 קבל	? קיבלת כזה יש ל+ חוות דעת   ש:

 28משפטית או מישהו אמר ל+? החוק רישו� קבלני� אומר עד הפינישי� צרי+ 

 29  בפינישי� לא צרי+?רישיו	 קבל	 ו

 30  רישיו	 קבל	 צרי+ לבנייה,  ת:

 31  אוקי.  ש:
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 1שבניי	 כבר מסתיי� עושי� תיקוני צבע או תקע שקע ולא לוקחי� קבל	 ראשי   ת:

 2  בשביל, 

 3אבל עור+ די	 פורת רגע, אבל העד את� מסכימי� אחד ע� השני שבכל מקרה היה   כב' הש' חיימובי(':

 4  ט אז מה זה משנה?ש� קבל	 רשו� כל הדר+, עד סו$ הפרויק

 5  הסכמתי שהוא היה עד הסו$.  העד, מר אטרקצי:

 6בוא נמשי+, כמה נקודות נוספות. אתה יכול לתת לנו פרספקטיבה על תחו�,   עו"ד פורת:

 7לחקירה הראשונה של+ הא� הצגת� את החוזה  226שואלי� אות+ בשורה 

 8ניסי�  לוועדת הביקורת של החברה ולדירקטוריו	, את החוזה ע� ג	 רווה, ע�

 9  והתשובה של+ אתה זוכר את התשובה מה אמרת?

 10  לא זוכר את השאלה,  העד, מר אטרקצי:

 11אז אני אזכיר, אני אזכיר, אני רוצה לשמוע את התשובה של+ ותגיד לי א� זה נכו	   ש:

 12או לא נכו	. אתה אומר קוד� כל לא הייתי בתמונה אז, אבל זה פחות מעניי	 אותי, 

 13  אי+ החברה מתנהלת?

 14  אתה מדבר טרו� תקופתי שאני אבי	 רק לאיפה אתה ממקד?  ת:

 15  כ	, כ	, אני שואל אות+ א� הוצג חוזה ע� קבל	 לדירקטוריו	,  ש:

 16  שואלי� אותי בעדות במשטרה?  ת:

 17בעדות במשטרה ואתה עונה ככה, היו� הדירקטוריו	 בתמונה מה קורה ע� ניסי�   ש:

 18קטוריו	 לא מתערב ברמה של רק ברמת העדכו	 כי זה עניי	 של ניהול שוט$, הדיר

 19  קבלני�.

 20  ברור.  ת:

 21  זה ברור?   ש:

 22  תשובה נכונה.  ת:

 23בינואר  17(מדברי� ביחד) פועלת? אוקי. עכשיו בחקירה השלישית של+ מיו�   ש:

 24מזהירי�  2014בנובמבר  17�, תודה חברי, מ17סליחה, מה אמרתי  2014, 2017

 25כנו	 ובנייה בכ+ שהעסקת אות+ ומזהירי� אות+ בחשד לביצוע עבירות לפי חוק ת

 26בבניית פרויקט המגורי� באילת קבל	 שאינו קבל	 רשו� כהגדרתו בחוק ואשר 

 27סיווגו הקבלני אינו תוא� את היק$ הפרויקט. אתה זוכר את זה שנחקרת 

 28  באזהרה?

 29  כ	.  ת:

 30  אחרי החקירה באזהרה הזאת היו הליכי� נוספי� נגד+?  ש:

 31  לא.  ת:

 32  כלו�?  ש:
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 1  לא,  ת:

 2  האורה היו הליכי� כאלה?נגד מישהו מ  ש:

 3  לא.  ת:

 4  מישהו הודיע ל+ על סגירת התיק בעניי	 הזה?  ש:

 5  לא שאני יודע.   ת:

 6  כלו�, משו� גור� שהיה לא קיבלת הודעה בעניי	 הזה?  ש:

 7  לא.  ת:

 8הגעת לכא	 אתה מכיר מקרה אחר מהניסיו	 של+ בענ$ הבנייה כיז� על תיק כזה   ש:

 9  שאינו קבל	 רשו� כנדרש? שנפתח שהמשטרה חוקרת על שימוש בקבל	

 10  לא.  ת:

 11  הבנתי.  ש:

 12בכל מקרה, בהתא� לתקופתי אז ג� החקירה הזאת נראית לי משהו קצת מופר+   ת:

 13  אבל זה החיי�. 

 14  אני מודה ל+ מר אטרקצי, תודה על התשובות.  עו"ד פורת:

 15  תודה רבה.  העד, מר אטרקצי:

 16  יש חוזרת?  כב' הש' חיימובי(':

 17  כ	 שאלה אחת.  עו"ד קרמני:

  18 

 19  מר יעקב אטרקצי, משיב בחקירה חוזרת לעורכת הדי' קרמני: 121ע.ת/

 20רעש סטטי) בפרויקט בתמונה, (לא ברור  �יוס$ צליח בע"מ היה בעצ� (לא ברור   עו"ד קרמני:

 21חלש) הש� של יוס$ צליח בע"מ, מי מהחברה, מה מהחברה היה ג	 רווה, כלומר  –

 22  רור).כבר שיוס$ צליח עצמו לא היה אחרי שאתה (לא ב

 23החברה בעצ�, אני אסביר, בעצ� האישיות המשפטית של הפרויקט הזה נותרה   העד, מר אטרקצי:

 24עד סופו יוס$ צליח בע"מ ואי	 אפשרות אחרת, אי	, אי	, ה� חתומי� מול המנהל 

 25על הסכ� החכירה, מול משרד שיכו	 להסכ� פיתוח מול הדיירי�, אז זה הגו$ 

 $26 צליח (לא ברור) השאיר הכל, אי	 לו שו� המשפטי שצרי+ להשלי� את הכל, יוס

 27  קשר לחברה (לא ברור) כל סוג שהוא. 

 28כבר אמרתי שהנאמני� על ההסדר היות והפרויקט הזה צריכי� להמשי+ אותו   

 29ה� בעצ� החתימו אותנו על חוזה השיפוי לגבי תקופתנו, חס וחלילה נעשה נזק 

 30  מו בידיעתו.לחברת יוס$ צליח, ומהצד השני החברה יכולה לחתו� בש

 31  תודה רבה.  עו"ד קרמני:

 32  תודה, בבקשה להפסיק את ההקלטה.  כב' הש' חיימובי(':
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   1 

 2  �ההקלטה הסתיימה�

  3 

 4 שוור( גיל ידי על הוקלד




