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לפני כב' השופטת שרה דותן – אב"ד
כב' השופט מרדכי לוי
כב' השופט ירון לוי

מדינת ישראל

המאשימה

נגד
הנאשם
מופיעים:

דמיטרי רובינסקי )עציר(
ב"כ המאשימה עו"ד צחי הבדלי
הנאשם וב"כ עו"ד ניר זנו ,עו"ד ברק זיו אור ועו"ד זהבה קרן

העד:

ע.ת ,1/מר זגורי )מדובב(

פרוטוקול
כב' הש' דותן:

תיק פשע חמור  49843-07-15מדית ישראל גד דימיטרי רוביסקי .באי
כוח הצדדים התייצבו .כמו כן הובא האשם על ידי שב"ס .כן מר ,מר
הבדלי .מה אדוי רוצה לספר לו?

עו"ד הבדלי:

רבותי ,לספר אחר כך .אי ביתיים אי מבקש כבודכם להחליף את רשימת
המוצגים בתיק ,פלה אצלי טעות סופר במספר הזכד.

כב' הש' דותן:

כן.

כב' הש' י .לוי:

כל הקלסר או רק את,

עו"ד הבדלי:

לא .רק את הרשימה אדוי.

כב' הש' דותן:

כן .של איזה ? אחד או שיים?
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עו"ד הבדלי:

את אותה רשימה.

כב' הש' י .לוי:

זה?

עו"ד הבדלי:

כן.

כב' הש' דותן:

תזהר על המים פה.

עו"ד הבדלי:

אי הוספתי גם פה כבודכם את תעודת החיסיון,

כב' הש' מ .לוי:

אחד תמורת אחד?

עו"ד הבדלי:

כן.

כב' הש' דותן:

טוב.

עו"ד הבדלי:

טוב .אי רוצה להוסיף כבודכם את תעודת החיסיון בתיק שגם בה הייתה
טעות סופר ופלה טעות במספר ,ולכן תיקו אותה .אי מסרתי את זה
לחברי.

כב' הש' דותן:

אתה יודע ,אין הערות .לא .אי רוצה,

עו"ד זו:

איפה שלא צריך להעיר ,לא מעירים.

כב' הש' דותן:

לא .אי מסתכלת,

עו"ד הבדלי:

אז זה יהיה ת.88/

כב' הש' דותן:

כן.

עו"ד הבדלי:

זה כבר מסומן ברשימה .אי כל הזמן אעדכן כשאי אוסיף בדיון הבא.

כב' הש' דותן:

לא .כשאחו מוסיפים מוצגים במהלך הדיון ,אז העוזרת המשפטית
רושמת את זה.

עו"ד הבדלי:

יש לי פה רשימה .אי אגיש אותה.

כב' הש' דותן:

מאה אחוז .איך שאתה רוצה .כן .עכשיו יש לו בקשות.

עו"ד הבדלי:

עכשיו יש לי ,הייתה לי בקשה.

כב' הש' דותן:

כן.

עו"ד הבדלי:

ואי ,שארה בגדר בקשה בשלב הזה ,ואי אבקש את החלטתכם כבודכם.

כב' הש' דותן:

אי מביה שאתה קבלת את הסכמת חברך ,שאחרת לא היית מגיש את
הבקשה יומיים לפי הדיון.
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עו"ד הבדלי:

רגע .רגע.

כב' הש' דותן:

אי מביה שחברך מסכים שהדיון יהיה בדלתיים סגורות ,זה לא ממש
איכפת לו.

עו"ד זו:

כון מאוד.

כב' הש' דותן:

אבל יש לו ,אי צפיתי שעלולות להיות לו השגות לעיין הפרגוד .ותהיתי
אם לא מקובל לקבל ,לפחות לשאול את הקולגה.

עו"ד הבדלי:

אי מקבל את הערתה של גבירתי .בהחלט.

כב' הש' דותן:

לא .כי אם אין לכם טלפוים אי ארשה לכם לעשות שימוש בטלפוים
שלו .כן.

עו"ד הבדלי:

אוקיי .אי מודה על ,גם על ההערה וגם על ההצעה הדיבה גבירתי.

כב' הש' דותן:

כן.

עו"ד הבדלי:

אי מקבל את ההערה .בהחלט הייתי צריך לפות קודם לחברי .ופקססתי
לו את ,פקססתי לו את הבקשה )לא ברור( מקודם.

כב' הש' דותן:

ואיך זה קרא איש העכביש ?

עו"ד הבדלי:

ספיידרמן.

כב' הש' דותן:

ספיידרמן .בחוץ הכל בסדר.

עו"ד זו:

אי אומר מספר דברים .אי לא אוסיף על דברי ,על דברי גבירתי ,כי
גבירתי אמרה את הדברים ואי לא מחפש לרקוד על כל מיי הערות שאי
חושב שהן בצדק .גם אי הופתעתי ,ואי לא מצליח להבין למה יום וחצי
לפי הדיון זה הוגש .אבל שים את זה בצד .לעיין דלתיים סגורות ,כפי
שגבירתי אמרה בצדק ,כמובן שאין התגדות ,לא ,אין שום בעיה שהדיון
יהיה בדלתיים סגורות מאחורי הפרגוד .ראשית – הוא פגש עם המדובב
לא פחות מ 10 -פעמים ,פגישות פים אל פים כולל עימות .אי אומר
לכבודכם יותר מזה ,העימות הוקלט וצולם .וגם בעימות,

כב' הש' דותן:

ולו מותר.

עו"ד זו:

גם בעימות כשמכיסים אותו לחדר שאחו צפיו בו ,אז אומם מכיסים
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אותו עם הגב ,אבל אין שום בעיה לזהות אותו .רואים את הפים בצורה
ברורה .הדברים ברורים .זאת אומרת שאי מסה להבין את הפקות –
ממי מסים למוע שיראה את המדובב ? מכבודכם מסים למוע שיראה
את המדובב ? הרי הוא ,הוא מכיר אותו .הם,
כב' הש' דותן:

אי אומר לאדוי .מר רוצים?

עו"ד הבדלי:

אין בעיה .שכבודכם ,כבודכם אם לא הייתי ברור ,כבודכם כמובן יתרשם
מהבעות פיו ,כמו שמתרשמים מכל מדובב.

כב' הש' דותן:

אי ,אי רק רוצה ,אי ,אי חושבת ,אי חושבת .איך אי אומר לך איך אי
רואה את הדברים .המדובב לא וח לו להגיע בפים גלויות ושיזוהה פים
אל פים .התפקיד הזה זה לא תפקיד שמוסיף ,שעושה ,עושה אותו מתאים
לקבל ביטוח חיים .אי מיחה .ולכן זה החשש שלו .אז אם אדוי יאמר
מה ,מה הזק שעלול להגרם ,אחו הרי יש לו בין היתר גם החשש מפי,
אחו מבקשים עדות חופשית ללא חשש וללא מורא של העד .אז אי הייתי
מבקשת שאדוי יאמר ,במה זה עלול לפגום ,לפגום בהגה.

עו"ד זו:

כמובן .כמובן .כבודכם יבין מהר מאוד בתיק הזה ,אי מיח שכבודכם
כבר ,כבר מביט לכיוון ,שהתיק יפול על המדובב .התיק הזה אי אומר
לכבודכם כבר עכשיו ,אי לא יוצא בהצהרות בומבסטיות ,התיק הזה הוא
תיק מדובב טו .בסופו של דבר ,מה שהתביעה תבקש מכבודכם להכריע על
סמך עדות המדובב ,שכבודכם יבין מהר מאוד תוך כדי העדות ,גם איפה
הכשל ואיפה הבעיה בעדות המדובב ,על אף שהיא מוקלטת ,כי היא לא
מתעודת חזותית .ויראה כמה רב הסתר על הגלוי ,ויבין שהמדובב לא
מתהל בצורה שהוא חושש ממשהו .אם כבודכם יתרשם מהעימות ,יבין
שהמדובב שם שמתומלל כחוקר מספר  ,3מהל את העימות .הוא יושב
בחדר,

כב' הש' דותן:

אי מוכרחה לומר לך ,אי קראתי,

עו"ד זו:

מול ,מול חוקר .הוא מסביר ,הוא מסביר לאשם,
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כב' הש' דותן:

המדובב ,יש ,יש לו אחד יצחק שמופיע ברשימה ,ויש לו,

עו"ד הבדלי:

זגורי ? זה אותו אחד.

כב' הש' דותן:

מה?

עו"ד הבדלי:

לא .לא .זה אותו אחד .יש מדובב אחד.

כב' הש' דותן:

מה?

עו"ד זו:

אותו אחד .אותו אחד.

עו"ד הבדלי:

יצחק זגורי.

כב' הש' דותן:

לא .כי היה כתוב יצחק בשם אחר.

עו"ד הבדלי:

לפעמים ,לפעמים רשום,

עו"ד הבדלי:

כבודכם יראה שבמהלך העימות הוא זה שאומר לאשם בוא אי אסביר לך
מה קורה פה .הוא מתחיל ,אפילו החוקרים מדברים.

כב' הש' דותן:

אבל זה המשך לשיחות .אבל זה המשך לשיחות.

עו"ד הבדלי:

מה זה רלבטי?

כב' הש' דותן:

זה המשך לשיחות הקודמות .זה לא ,אין בזה שום דבר מיוחד.

עו"ד זו:

אי ,אי,

כב' הש' דותן:

אבל איזה ,מה הזק שיכול להגרם?

עו"ד זו:

הזק היחידי כבודכם מן הסתם ,הוא מהות החקירה הגדית .הוא יסתכל,
אי לא צריך שהוא יסתכל לו בעייים .הלקוח שלי הוא לא עבריין .הוא לא
מע על איזה שהוא ארגון פשיעה או משהו כזה .רחוק מזה .אותו הוא לא
מטריד .בטוח .אי צריך להסתכל למדובב בעייים ולראות את התשובות
שהוא עוה ,כמו כל עד .אם כבודכם חושב,

עו"ד הבדלי:

אבל בית המשפט עושה את זה .למה ,למה חברי צריך להסתכל לו בעייים?

עו"ד זו:

אפשר לסיים ? אפשר רק לסיים את המשפט?

כב' הש' דותן:

כן.

עו"ד זו:

אם כבודכם סבור שאין לכך פקות בתיק הספציפי הזה ,שלמעשה העד
המרכזי הוא כמעט היחידי הוא המדובב.
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כב' הש' דותן:

אי אומר לאדוי ,בתיקים האלה מסיוי הדל ,השקרים,

עו"ד זו:

הרב.

כב' הש' דותן:

השקרים הכי גדולים עושים את הרושם הכי טוב .אז להסתכל בעייים לא
עוזר לאף אחד כלום .לא לי ולא לך .אבל,

עו"ד זו:

קבלתי .אי לא והג להתווכח.

כב' הש' דותן:

אבל,

עו"ד זו:

אי לא וטה להתווכח .אי ,אי מייתר,

כב' הש' דותן:

אבל ,אבל בדרך כלל בית המשפט בוה את המסקות שלו על סמך חיזוקים
לראיות כאלה ואחרות.

עו"ד זו:

לא יהיו.

כב' הש' דותן:

וכאן ,לא ,וכאן יש ,זאת אומרת לגבי עדות המדובב.

עו"ד הבדלי:

אחו מסכמים היום כבודכם.

עו"ד זו:

אין בעיה .לא יהיו.

עו"ד הבדלי:

מסתיים המדובב ,אחו מסכמים.

כב' הש' דותן:

וכאן לגבי עדות המדובב ,לגבי עדות המדובב יש הקלטות .אז אפשר
להשמיע אותן ,אפשר לתח אותן ,אפשר לבדוק אותן .וזה הדבר שחשוב.
ולא אם הוא ,אם הוא מחייך ,בוכה או ,או ,או עושה דברים אחרים.

עו"ד זו:

אי ,אי בטח לא עכשיו אעמוד באיזה טיעון ברמה בומבסטי או לא יודע
מה.

כב' הש' דותן:

טוב .אוקיי.

עו"ד זו:

אי רק עדיין חושב ,אי רק אומר לכבודכם,

כב' הש' דותן:

טוב .אז אחו שמע באמצעות פרגוד באופן ,באופן שבית המשפט יוכל
לראות את העד ולמוע את זיהויו על ידי האשם ,כמה שזה שווה .תרימי
טלפון לבועז ,אחו חכה ,אין לך עדים אחרים ביתיים?

עו"ד הבדלי:

לא.

עו"ד זו:

חברי אמר שהוא לא חושב שאחו סיים עם המדובב היום.
21

בית המשפט המחוזי בתל אביב  יפו
תפ"ח  49843-07-15מדית ישראל  'רוביסקי)עציר(

 03מרץ 2016

כב' הש' דותן:

לא זה .פשוט מה,

עו"ד זו:

אה ,בשביל להתחיל את כל הפרוצדורה?

כב' הש' דותן:

כן .מאחר ואי לא ותת החלטות מראש ,אי רוצה לשמוע את שי
הצדדים ,אז אין לו פרגוד פה.

עו"ד זו:

אז אי ,אי מבקש דבר וסף שלפי שתחיל את ,את הפיג פוג הזה בזמן
שמארגים את ,את העייים ,יש ,חברי מבקש להגיש בוסף,

עו"ד הבדלי:

אבל תן לי לבקש ואז אי אשאל.

עו"ד זו:

בבקשה .בבקשה .את זה אי בכלל יומיים קודם .את זה תקבל היום
בבוקר.

עו"ד הבדלי:

טוב.

עו"ד זו:

אוקיי.

כב' הש' דותן:

אחו ,אי ,אי ,יש לי בט איזה בקשה שלא ידעתי עליה?

עו"ד הבדלי:

לא .לא .לא בט ,לא בט כבודכם .ת 8/זה תמליל של שיחה של המדובב עם
האשם מיום  .7/7/2015אי שמעתי את הדברים ,כמובן שהראיה היא
הדיסק ולא התמליל .אי שמעתי ,אי הוספתי דברים שאי שמעתי.

כב' הש' דותן:

ומתי הבאת את זה לידיעת חברך?

עו"ד הבדלי:

היום .אי יכול ,כבודכם עוד פעם,

כב' הש' דותן:

אדוי ,אתה לא,

עו"ד הבדלי:

רגע .רגע ,גבירתי תאפשר לי לסיים.

כב' הש' דותן:

סליחה.

עו"ד הבדלי:

זה בסדר .גבירתי לא ,גבירתי,

כב' הש' דותן:

אי לא מוכה אפילו לשמוע שביום הדיון,

עו"ד הבדלי:

אין בעיה.

כב' הש' דותן:

מגישים תיקוים של תמלילים ,אתה צריך להעביר את זה לחברך.

עו"ד הבדלי:

אין בעיה.

כב' הש' דותן:

הוא יעבור ויסתכל על זה ,ואתם ביחד בהסכמה תסכימו להגשת תמליל
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חדש .אין דבר כזה.
עו"ד הבדלי:

בסדר גמור .אין בעיה כבודכם ,זה לא דחוף להיום ,כי שוב ,התמליל הוגש,
הדיסק זה ,אין שום בעיה .הדיסק הוא הראיה.

כב' הש' דותן:

כון.

עו"ד הבדלי:

צריך את הזמן חברי,

כב' הש' דותן:

אבל זה מפריע לחקירה הגדית?

עו"ד הבדלי:

לא .ממש לא.

כב' הש' דותן:

או שאי אפשר לחקור אותו?

עו"ד הבדלי:

ממש לא.

כב' הש' דותן:

זה מאוד מפריע כשהתמליל לא מוסכם?

עו"ד זו:

בוודאי.

כב' הש' דותן:

אבל ,אבל אתם,

עו"ד הבדלי:

גבירתי אבל חברי עכשיו ,חברי אומר לי יש דברים שהוא ,עכשיו שהבאתי
לו את זה ,הוא אומר לי – יש דברים שפה שמע מי שתמלל ,ואי לא שומע
את זה .אז עכשיו אחו לא תווכח ,כון?

עו"ד זו:

כון.

עו"ד הבדלי:

יפה .אז לכן ,לכן הדיסק הוא הראיה.

כב' הש' דותן:

אדוי ,אדוי ,בדרך כלל,

עו"ד הבדלי:

לכן הדיסק הוא הראיה .אי בא לסייע לבית המשפט .מה שאי שומע.

כב' הש' דותן:

אדוי לא מסייע לאף אחד כשהוא בבוקר הדיון מגיש בקשות.

עו"ד הבדלי:

לא הגשתי.

כב' הש' דותן:

לא .בבוקר ,אתה לא השחקן היחיד במגרש הזה .תשלים עם הרעיון.

עו"ד הבדלי:

אוקיי גבירתי.

כב' הש' דותן:

אוקיי .עכשיו בדרך כלל כשיש בעיה היא קודתית ,בעמוד זה ,בשורה זאת,
וכן הלאה ,וכן הלאה .אז אפשר לשמוע את זה ,רוב ,רוב הדברים שלא
שומעים הם לא חשובים.
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עו"ד זו:

כון.

כב' הש' דותן:

והדברים החשובים אפשר לשמוע אותם.

עו"ד זו:

כון.

כב' הש' דותן:

אבל אפשר גם להגיע להסכמות ,אז זה מקל על כולם.

עו"ד זו:

אי מקבל לגמרי גבירתי.

כב' הש' דותן:

אז אוקיי .עכשיו יש לי שאלה וספת .עברתי פה על ההודעות של החקירות.
זה אומם כולל עשרות או מאות עמודים ,אבל אין שם כלום .צריך לחקור
את החוקרים?

עו"ד זו:

בוודאי.

כב' הש' דותן:

למה?

עו"ד זו:

כי ,כי הם זה כל התיק .הם עשו דברים וספים גבירתי.

כב' הש' דותן:

טוב .זה בסדר.

עו"ד הבדלי:

אי אומר עוד משהו.

כב' הש' דותן:

כי הסתכלתי על בזבוז הזמן המשווע.

עו"ד הבדלי:

אי אומר עוד משהו לכבודכם.

עו"ד זו:

אבל ,אבל יש פה ,יש פה גם דימיקה של חקירות ארוכות ומתישות שעות
על גבי שעות.

כב' הש' דותן:

יש שמה דימיקה של חוקרים מקשקשים את עצמם לדעת.

עו"ד זו:

שמבלבלים את המוח על,

כב' הש' דותן:

סליחה .יש כאן דימיקה של חוקרים המקשקשים את עצמם לדעת .הם
חושבים שהם כל כך חכמים שהם צריכים לשטוח את כל תורתם .את כל
תורתם .אז קראתי ,התרשמתי ,חבל על הזמן שלי גם .עכשיו שאלת
השאלה ,מה,

עו"ד זו:

אי לא מתכוון לשאול אותם על הדברים האלה .אי מתכוון ,יש ,אי ,אי,
קשה לי קצת לחשוף את כל הדברים עכשיו כבודכם .אי ,אי ,אבל אי
יכול ,אי כן רוצה לעמוד על הקודה ,כי ,כי אין פה סודות .באמת שאין פה
24

בית המשפט המחוזי בתל אביב  יפו
תפ"ח  49843-07-15מדית ישראל  'רוביסקי)עציר(

 03מרץ 2016

סודות .אי לא חושב שאחו מהלים פה ,האשם מצא פה ,והכל יהיה
גלוי במוקדם או במאוחר.
כב' הש' דותן:

כן.

עו"ד זו:

כל המטרה שלי בכל החקירות זה להראות את היכולת הורבלית של
הלקוח שלי .וכן ,הוא מגיב לדברים ,את מה הוא מבין או לא מבין מתוך
הדברים .והדברים עולים בצורה מאוד ברורה אחרי שקוראים את
החקירות ,את כל השאלות שהוא שואל .ואת רמת שיתוף הפעולה שלו ואת
מה שהוא מבין ואיך שהוא עוה ל ,עמודים על עמודים על עמודים במשפט
של חצי מילה של כן או לא.

כב' הש' דותן:

אבל זה ,זה מה,

)מדברים ביחד(
עו"ד הבדלי:

לא הבתי מה ,אבל אם זה רשום .זה רשום.

עו"ד זו:

לא .לא .אין בעיה.

עו"ד הבדלי:

אם זה מופיע אז זה רשום.

כב' הש' דותן:

טוב .אין ,לכן אין לזה שום ,אין לזה שום משמעות.

עו"ד זו:

אי ,אי מקבל ,אבל אי,

עו"ד הבדלי:

אי אומר,

עו"ד זו:

אי לא צריך אותם בשביל החקירות עצמן .אי צריך אותם בשביל דברים
אחרים.

כב' הש' דותן:

מי האשים?

עו"ד זו:

המשפחה שלו ,אמא שלו.

עו"ד הבדלי:

האמא היא עדת תביעה כבודכם.

כב' הש' דותן:

אז בבקשה הגברת תואיל בבקשה לצאת.

עו"ד הבדלי:

וגם ככה אחו בדלתיים סגורות.

כב' הש' דותן:

ומי ,מי האדון הזה?

עו"ד זו:

האמא עדת תביעה לגבי ,לגבי,
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כב' הש' דותן:

אבל האמא תצא מאחר שהעדים,

עו"ד זו:

אין בעיה.

כב' הש' דותן:

ומי האדון הזה?

עו"ד זו:

זה בדלתיים סגורות בכל מקרה.

כב' הש' דותן:

המשפחה ,כולם,

עו"ד זו:

אין פה עוד מישהו מהמשפחה הגרעיית.

כב' הש' דותן:

כולם מתבקשים לצאת .רבותי מתבקשים כולם לצאת .כולם מתבקשים
לצאת.

עו"ד זו:

תמתיו רגע ,תמתיו רגע בחוץ.

כב' הש' דותן:

כן .כולם מתבקשים לצאת.

עו"ד זו:

עוד לא ,עוד לא מתחיל הדיון .תמתיו רגע בחוץ.

עו"ד הבדלי:

גם,

כב' הש' דותן:

אולי אתה יכול ,אולי,

עו"ד זו:

אבל גבירתי תה החלטה.

כב' הש' דותן:

לא יודעת מי האשים האלה .כשאי אומרת,

)מדברים מהקהל(
דובר:

מה?

עו"ד הבדלי:

אבל גבירתי תה החלטה כבר שהדיון בדלתיים סגורות מאחורי פרגוד.

כב' הש' דותן:

תתי כבר החלטה שהדיון ישמעו בדלתיים סגורות .כולם מתבקשים לצאת
בבקשה .אולי אדון הבדלי שמע את האמא בזמן שאחו מחכים לפרגוד?

עו"ד זו:

על מה היא עדת תביעה בכלל האמא?

עו"ד הבדלי:

אבל מה שהיא מסרה .אי לא יכול דברים מעבר למה שהיא מסרה.

כב' הש' דותן:

אדוי אי אמרתי לצאת.

)מדברים מהקהל(
כב' הש' דותן:

אתה תלמד באולם אחר.

עו"ד הבדלי:

אי לא כל כך אהוב עליה ,למרות שהיא עדה מאוד קצרה .אי לא,
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כב' הש' דותן:

טוב.

עו"ד זו:

אי ,אי מסכים גבירתי להגשה של כל מה שקשור לאמא .אי מייתר את
העדות של האמא.

עו"ד הבדלי:

בסדר.

כב' הש' דותן:

אתה מסכים להגיש?

עו"ד הבדלי:

אי אתקן ואי,

כב' הש' דותן:

טוב .אז אחו מחכים לפרגוד.

עו"ד זו:

כי מן הסתם האמא זה הבן אדם היחיד שיכול להיות פה באולם .אי רוצה
שהאמא תהיה.

כב' הש' דותן:

בהחלט .אי בהחלט גם בדלתיים סגורות .אבל ,אז תסתכל אם אתה יכול
להגיש ואחו וחסכו את השמחה הזאת.

עו"ד הבדלי:

בסדר .טוב .תודה כבודכם.

]לאחר הפסקה[
כב' הש' דותן:

הסכמתם לגבי הגשה ,לגבי הגשות ? הסכמתם לגבי הגשת האמרה של
האמא?

עו"ד הבדלי:

היא יכולה להשאר .אחו בדוק את זה .היא יכולה להשאר .לי אין בעיה.

עו"ד זו:

רגע .רגע.

כב' הש' דותן:

כן.

עו"ד הבדלי:

אמרתי שאי רוצה לבדוק את הדברים לעומק ,אי לא רוצה על רגל אחת.
לא רוצה על רגל אחת .ולכן אין לי בעיה שהיום היא תשאר בדיון.

כב' הש' דותן:

בסדר .אין לך בעיה שהאמא תשאר בדיון היום .אי פשוט אומרת את זה
למען הפרוטוקול.

עו"ד הבדלי:

כן.

כב' הש' דותן:

למען הסדר הטוב .ואתה תבדוק את ,ואתה תבדוק את העיין.

עו"ד הבדלי:

אם יתן להגיש את האמרה של האמא.
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אם אפשר להגיש את האמרה שלה בלי להעיד אותה .אוקיי .תודה .בשעה
טובה .עד תביעה מספר אחד .איך אחו כה אותו ,יצחק ?

עו"ד הבדלי:

או זגורי .זגורי זה בסדר.

כב' הש' דותן:

זגורי .טוב .אוקיי .רשימת עדי התביעה מה ,איפה היא מופיעה ?

עו"ד הבדלי:

אא'.

כב' הש' דותן:

אא'?

עו"ד הבדלי:

מספר שתיים לדעתי.

כב' הש' דותן:

אבל זה כתוב ממ' .אבל לא חשוב.

עו"ד הבדלי:

אה ממ ,כי,

כב' הש' דותן:

לא חשוב.

עו"ד הבדלי:

מדובב מדובב ,זה פעמיים.

כב' הש' דותן:

אה.

עו"ד הבדלי:

טוב .הייתם צריכים לעשות גג.

עו"ד הבדלי:

מה זה גג' גבירתי?

כב' הש' דותן:

גבר גבר.

)צוחקים(
עו"ד הבדלי:

יש לי עוד כתב אישום אחד או שיים להגיש .אי,

כב' הש' דותן:

טוב .אוקיי .בוקר טוב.

העד ,מר זגורי:

בוקר טוב.

כב' הש' דותן:

אחו פה אליך בתור זגורי .ואחו מזהירים אותך שאתה חייב לדבר
אמת .אם לא תדבר אמת ,אתה תהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק .בין
אם קוראים לך זגורי ובין אם קוראים לך מישהו אחר .בבקשה .כן.

ע.ת  1/מר זגורי )מדובב( ,לאחר שהוזהר כחוק ,משיב בחקירה ראשית לעורך דין צחי
הבדלי:
עו"ד הבדלי:

מר זגורי בוקר טוב.
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העד ,מר זגורי:

בוקר טוב.

ש:

אתה למעשה הופעלת כמדובב בתיק ,בתיק הזה לאשם דימיטרי
רוביסקי?

ת:

כן.

ש:

אוקיי .עכשיו השאלה כבודכם ,אי שואל בעצם את חבריי ,האם יש צורך
שאחו ,שאי אעבור איתו עכשיו דיסק דיסק ,אשמיע לו ? או שאין
מחלוקת לגבי העובדה שהוא ישב עם ,עם,

כב' הש' דותן:

רגע סליחה .בוא שאל אותו קודם כל אם הוא אסיר או עציר ,כי יש לזה
חשיבות לגבי אם הוא מקבל או לא מקבל טובת האה ,ומה ההאות שלו
שהוא מקבל.

עו"ד הבדלי:

אי ,אי,

כב' הש' דותן:

אחו לא מבקשים לדעת על מה הוא שפוט או לא שפוט ,אלא אחו רוצים
לדעת אם הוא אסיר או עציר.

עו"ד הבדלי:

כבודכם זה חלק מתעודת החיסיון.

כב' הש' דותן:

מה כתוב שם?

עו"ד הבדלי:

לגבי הפרטים שעלולים,

כב' הש' דותן:

אבל את ההסכם ,אתם לא מביאים את ההסכם עם המדובב מה הוא
מקבל?

עו"ד הבדלי:

אי ,אי ,הה אי מגיש אותו .אי מגיש אותו .אי עוד לא הספקתי לפתוח,
רק אמרתי בוקר טוב.

כב' הש' דותן:

טוב .אז אי אראה ,אי אראה אם זה ,אם זה מספק.

עו"ד הבדלי:

בסדר .אז רק לפי ,לפי ההסכם ,אי רק רציתי לשאול את חברי ,אם יש
מחלוקת לגבי תיק המוצגים לגבי העובדה שבוצעו הקלטות עם האשם.

כב' הש' דותן:

רק לגבי שעות אם הוא ישב איתו בתא ודיבר איתו?

עו"ד הבדלי:

כן .והאמירות של האשם בעצם לפיו .האמירות עצמן ,לא ,אי לא אומר
כרגע לגבי אם הוא דיבר אמת או לא דיבר.
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כב' הש' דותן:

הם ישבו ודיברו בתא וזה ,הוא עצמו לא אחראי על ההקלטה?

עו"ד הבדלי:

לא .בוודאי שלא.

כב' הש' דותן:

בסדר .טוב .אוקיי.

עו"ד הבדלי:

אז יש צורך שאי אביא עכשיו כל,

כב' הש' דותן:

קודם כל אדוי ,אדוי,

עו"ד הבדלי:

רגע גבירתי אי שאלתי,

כב' הש' דותן:

סליחה .סליחה .קודם כל תגיש את ההסכם .ועכשיו אי אפה לחברך .אין,
אין צורך שהוא יגיד שכל מה ,שהכל הוקלט .אלא אם כן באם ,אלא אם כן
עברת איתו לפי כן על ההקלטות ,והוא אמר שזה מה שהיה.

עו"ד הבדלי:

כן ברור גבירתי ,אבל ,אבל אי שואל שאלה אחרת .השאלה היא אם יש
צורך שהוא ישמע עכשיו ,שיזהה את הדוברים שהוא היה ביחד עם האשם
ועם התמלילים?

כב' הש' דותן:

לא .לא .ממש לא.

עו"ד זו:

ממש לא .ממש לא .לא מחפשים את,

עו"ד הבדלי:

אז אוקיי .אז לכן אי אומר ,אי לא צריך להשמיע לו ,בסדר גמור.

כב' הש' דותן:

כן .הוא ישב ,אתה היית בתא ,אתה היית ביחד עם האשם בתא המעצר?

עו"ד זו:

אי לא טוען שאחד הדוברים זה לא הוא או לא הוא .זו לא תהיה הטעה
שלי.

כב' הש' דותן:

בסדר .אחו למען הפרוטוקול,

עו"ד זו:

אין את הטעה הזאת.

כב' הש' דותן:

אתה ,אתה היית בתא המעצר ביחד עם האשם ? אתה צריך לעות כי
אחו מקליטים.

עו"ד זו:

אפשר לשמוע מה הוא אומר?

העד ,מר זגורי:

כן.

כב' הש' דותן:

כן .כן .והשיחות שלכם הוקלטו?

העד ,מר זגורי:

כן.
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ואתה לפי שעלית פה להעיד השמיעו לך את ,את הקלטות ,את ההקלטות
של השיחות?

העד ,מר זגורי:

חלק מהן.

כב' הש' דותן:

חלק מהן .וזה מה שאתה זוכר שדיברתם?

העד ,מר זגורי:

כן.

כב' הש' דותן:

יופי.

עו"ד הבדלי:

זה מוקלט .מה שיש זה מה שיש .טוב .אז אי אתחיל כבודכם ,זה באמת
יחסוך לו את ההשמעה .אי רוצה להגיש את ההסכם של ה .5/7 -זה
ההסכם ? זה ההסכם של ה ,5/7 -אי אגיש אותו עוד דקה .תסתכל
בבקשה.

כב' הש' דותן:

זה ,זה ההסכם שאתה חתום עליו?

העד ,מר זגורי:

כן.

כב' הש' דותן:

איזה תף אחו צריכים לסמן את זה ? מה התף האחרון?

כב' הש' מ .לוי:

ת.89/

כב' הש' דותן:

ת.89/

עו"ד הבדלי:

ת.89/

כב' הש' דותן:

בסדר .אוקיי.

עו"ד הבדלי:

ואי אגיש כבר את ההסכם,

עו"ד זו:

זה לא עד תביעה .זה לא קשור .המזכר שהוא כתב ,מה קשור המזכר ?

עו"ד הבדלי:

זה חלק מ,

עו"ד זו:

ממש לא ,ממש לא חלק מההסכם.

עו"ד הבדלי:

אתה רוצה ? תביא את העד הזה.

עו"ד זו:

מה אתה רוצה להגיש את זה ? אי אפשר להגיש משהו.

עו"ד הבדלי:

זה ההסכם של ה .7/7 -אחו תיכף דבר עליו.

כב' הש' דותן:

טופס תדרוך מדובב ,את זה אתה לא חושב ש,

כב' הש' מ .לוי:

איפה הוא?
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כב' הש' דותן:

רגע סליחה .מה ,מה,

עו"ד הבדלי:

לא .לא בזה .בהסכם של ה.7/7 -

כב' הש' דותן:

טוב.

עו"ד הבדלי:

הוצאתי את המזכר שהוא,

כב' הש' דותן:

טוב .ת .89/וזה יהיה?

כב' הש' י .לוי:

ת.90/

כב' הש' דותן:

ת.90/

עו"ד הבדלי:

בסדר.

כב' הש' דותן:

כן.

עו"ד זו:

גבירתי אם אפשר רק לבקש להגביר את הקול ,כי כל התשובות ,ממש לו,
ממש קשה לשמוע.

כב' הש' דותן:

כשגיע לדברים המהותיים אכן כן.

עו"ד זו:

אוקיי .תודה.

עו"ד הבדלי:

אי מגיע כבודכם ,אי ,אחו,

כב' הש' דותן:

מר זגורי יש רמקול ,יש מקרופון לידך .יש לו כפתור ירוק .תדליק אותו.
ישמעו אותך יותר טוב.

העד ,מר זגורי:

בסדר.

כב' הש' דותן:

יש שם כפתור ירוק?

העד ,מר זגורי:

כן.

כב' הש' דותן:

יופי.

עו"ד הבדלי:

טוב .אז ההסכם ,אי ,אי רוצה לפתוח בהסכם של ,מה .5/7 -על ,על איזו
עבירה ,באיזו עבירה ידעת שהאשם חשוד בה?

העד ,מר זגורי:

התפרצות.

ש:

מה ידעת לגבי אותה ,אי לא שומע .מה הוא אמר?

כב' הש' דותן:

התפרצות הוא אמר.

העד ,מר זגורי:

התפרצות.
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מה ידעת לגבי אותה עבירה ? איך בוצעה ההתפרצות ? איפה היא בוצעה ?
מה אמר לך עליה?

ת:

כלום .שמדובר בתיק של התפרצות .לא יתו לי פרטים בתדרוך.

ש:

אוקיי .תיק של התפרצות וזהו ? ידעת כמה כסף ? ידעת באיזה אופן ? ידעת
באיזה מקום בוצעה ההתפרצות?

ת:

לא .לא יתו לי שום פרטים.

ש:

אוקיי .איך אתה הצגת את עצמך?

ת:

בשם זגורי.

ש:

ומה ,מה ,על מה אתה יושב בעצם ? למה אתה במעצר?

ת:

עבירות אמל"ח.

ש:

סליחה?

ת:

עבירות אמל"ח.

ש:

עבירות אמל"ח .בוא תספר לו בעצם על הפגישה הראשוה שלך עם דימה,
עם האשם ב.5/7 -

ת:

כסתי לתא ,הפגישה שלו הייתה בתא .הוא ,הוא מאוד חשש מהתא .הוא
גם אמר את זה .הוא חשש מהקלטות .הוא אמר שהתאים שמה הם לא
טובים .שהיו שמה מדובבים והוא מאוד פחד מהתא .הייו שמה יומיים,
ביומיים הראשוים על ,על התיק של ההתפרצות .הוא מאוד ,מאוד זהר
מהתא הזה .זהו .זה ,זה מה שהיה שם מבחית ההתהגות שלו.

עו"ד הבדלי:

אבל מה כן דיברתם ביום הראשון ,ביומיים הראשוים בעצם ?

העד ,מר זגורי:

הוא ,הוא סיפר לי שהוא על תיק של התפרצות .אחרי שהוא חזר מבית
המשפט הוא הביא איתו את הפרוטוקול ,וישבו והסתכלו על הפרוטוקול.
דיברו על הושא של ,של הטלפוים ,של איכון בטלפוים .דיברו על ,על
המקום שבו הוא היה .שבעצם במקום פתוח האיכון הוא יותר רחב.
במקום סגור האיכון הוא יותר טוב .ואז הוא ,שאלתי אותו אם זה היה,
אם ההתפרצות הייתה בביין או ,או בוילה .הוא אמר לי שזה היה בביין.
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באותה ,באותה שיחה הייתה גם שיחה על זה של מצלמות אבטחה ,אז הוא
אמר שכראה שאין מצלמות אבטחה ,כי אם היו מצלמות אבטחה ,אז היו
עוצרים את האשים שהיו איתו .זאת אומרת זה ,אלה ,אלה הדברים
שבעצם הוא ,הוא תן על ,על הושא של ההתפרצות .ומאוד בזהירות הוא
עשה את זה.
ש:

למה ,למה הזהירות הייתה ?

ת:

בגלל שהוא חשש מהקלטות בתא.

עו"ד הבדלי:

הוא ,הוא סיפר לך על חששות וספים ? הוא הביע בפיך על חששות
וספים?

העד ,מר זגורי:

ממדובבים .הוא פחד ממדובבים ומהקלטות בתא.

ש:

אוקיי .הוא סיפר לך באיזה ,איזו יחידה עצרה אותו?

ת:

כן .הוא אמר לי שגלילות .משטרת גלילות.

ש:

אוקיי .ביום  7בחודש ,זה ת 90/כבודכם ,ביום  7בחודש חתם איתך הסכם
וסף,

)השופטים מדברים בייהם(
כב' הש' דותן:

אפשר ,אפשר לראות רגע את המסמך ? כן .כן .אפשר.

עו"ד הבדלי:

יומיים אחרי בעצם ההסכם הראשון שחתם איתך בעבירת ההתפרצות של
האשם ,חתם איתך הסכם וסף ששם במה היה מדובר?

העד ,מר זגורי:

בתיק של רצח וסיון לרצח.

ש:

מה ידעת ,מה אמר ,אפשר כבודכם?

כב' הש' דותן:

כן.

עו"ד הבדלי:

מה אמר לך על העבירות האלה ? רצח וסיון רצח ,מה ידעת על זה?

העד ,מר זגורי:

כלום .בתדרוכים אי מקבל בראשי ,בראשי פרקים רק את העבירה .זה
הכל .אי לא מקבל פרטים מעבר לזה .רק את סוג העבירה וזהו.

ש:

איך בוצע הרצח ? איך בוצע סיון הרצח ? כמה מעורבים היו ? באיזה כלי
שק?
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ת:

זו ,זו העבודה שלי .זו העבודה של המדובב.

ש:

לא .אי שואל ,אי שואל אם הדברים הללו אמרו לך?

ת:

לא .לא.

ש:

האם ידעת על זה לפי ,כשכסת או כשחתמת על החוזה?

ת:

לא .לא.

ש:

לא.

כב' הש' מ .לוי:

עוד פעם ,מה ידעת?

העד ,מר זגורי:

שמדובר בתיק של,

עו"ד זו:

אי לא רוצה להפריע לחברי ,אבל אי אבקש שחברי לא ישאל שאלות
מחות .בסדר ? אי באמת מתאפק ולא רוצה להפריע בחקירה .לא אוהב
להפריע לא כשמפריעים לי .אי מבקש שאלות כלליות ולא מחות.

כב' הש' דותן:

בסדר.

כב' הש' מ .לוי:

עוד פעם מה ידעת ובמה הוא חשוד ,במה הוא חשוד?

עו"ד הבדלי:

אז בוא תפרט,

העד ,מר זגורי:

ידעתי שמדובר בתיק של רצח ובתיק של סיון לרצח .זה מה שידעתי .לא
מעבר לזה.

כב' הש' מ .לוי:

מתי ,מתי ידעת את זה?

העד ,מר זגורי:

אחרי שעשיתי ,עשיתי הרי את החוזה הראשון רק על התיק של התפרצות.
הייתי איתו יומיים .אחרי זה שלפו אותו ואז אמרו לי שיש עם אותו אחד,
עם אותו עצור ,עוד ,עוד תיק ,עוד עבודה ,בוסף שהיה לי על רצח וסיון
רצח.

כב' הש' דותן:

הבו .בסדר.

עו"ד הבדלי:

כן אדוי יש ,אי ,אי חושב שאי ,אם אי מבין מבין המבטים ,יש מזכר
של הקצין שהפעיל אותו לגבי העבירה שרשומה שמה ,חרף העובדה שהיא
מופיעה בסוגריים.

עו"ד זו:

אי מבקש שחברי רגע יעצור .אם חברי,
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כב' הש' דותן:

לא .לא לדבר ליד העד בבקשה.

עו"ד הבדלי:

לא .אי לא,

כב' הש' דותן:

לא לדבר ליד העד .דיה לשמחה בשעתה.

עו"ד הבדלי:

בסדר.

כב' הש' דותן:

העד יעיד על העובדות שהוא יודע ותאפשר לחברך גם לשאול כמה שאלות
אחר כך.

עו"ד הבדלי:

בסדר גמור.

עו"ד זו:

תודה גבירתי.

עו"ד הבדלי:

מה ידעת מר זגורי ,מה ידעת על המעורבות של האשם ברצח או בסיון
לרצח ,ואי מדבר איתך לפי שכסת לתא ,אחרי החתימה על ההסכם?

העד ,מר זגורי:

לא ,לא יתו לי שום פרטים לגבי זה.

ש:

אוקיי .בוא תספר בבקשה לבית המשפט על הפגישה שלכם ב 7 -בחודש.
איפה היא הייתה ? קצת פרטים.

ת:

היא הייתה ,היא הייתה בתחת המשטרה .היא הייתה מחוץ לתאים.

ש:

באיזו תחה?

ת:

בתחת גלילות.

ש:

אוקיי.

ת:

היא הייתה מחוץ לתאים באמתלא שהייתה הצפה ,שאי עשיתי הצפה
שמה .וזהו .ושמה הפגישה ,הייתה פגישה אחת קצרה שישבו בחוץ ,שבה
בעצם הוא סיפר לי על ,על הרצח ועל הסיון לרצח.

ש:

בוא תפרט טיפה .בוא תספר איזה יחידה ? תפרט טיפה על הפגישה הזאת.
זה,

ת:

אי הגעתי ,הוא אמר לי שחוקרים אותו הימ"ר .הוא אמר לי שעל תיק של
רצח וסיון לרצח .לגבי הרצח הוא אמר שהוא בסך הכל פגש פעם אחת את
הרצח בפגישה אקראית שהוא היה עם ישראל קדושים וישראל פגש את
הרצח .לפי זה הוא היה בחדר כושר ואחרי זה מיד הוא הלך הביתה .הוא,
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הוא גם אמר לי שכאילו הם יכולים לבדוק את זה ,לבדוק את זה מבחית
הטלפוים ,מבחית הכל ,שהוא היה מאוכן בבית .וזה היה שמע לי אמין
ואותטי .לא ,לא ,לא התעכבתי על זה הרבה ,כי זה היה שמע לי מאוד,
מאוד אמין .מה ,מה שכן התעכבתי ,זה על הקטע של סיון הרצח ,הוא
אמר לי שמדובר בתיק של אלי טביב .אי מיד הבתי במה מדובר ,כי היו
לפי זה כתבות על זה באיטרט .הוא סיפר לי שהוא עשה את זה יחד עם
ישראל קדושים ואדם וסף .הוא סיפר לי את כל ההשתלשלות של לפי
ואחרי .יום לפי זה הוא וישראל קדושים באו למקום להכין את המקום,
לראות את המקום.
ש:

איך ,איך הם הגיעו ? אתה זוכר מה הוא אמר לך?

ת:

כן .רכובים על אופוע.

עו"ד הבדלי:

של מי?

העד ,מר זגורי:

של ישראל.

ש:

אוקיי.

ת:

כשהם מכוסים ,שאלתי אותו אם יכולים לזהות אותם דרך זה ,אז הוא
אמר שאותו אי אפשר לזהות ,כי הוא עם קסדה שלמה שחורה ,אבל את
ישראל יכול להיות שכן יזהו ,כי הוא היה עם קסדה פתוחה ,שאפשר
לראות את הפים .אחרי יומיים הוא הגיע לשמה עם אדם וסף ,רכוב על
אופוע גם ששייך לישראל.

ש:

אותו אופוע?

ת:

לא.

ש:

אוקיי.

ת:

אופוע אחר ,אבל,

עו"ד זו:

אי פעם וספת ,אי לא רוצה לקטוע .אבל בדיוק אותה שאלה של אותו
אופוע ,כן ,לא .אז להמע מהשאלות האלה.

כב' הש' דותן:

אדוי אם זה מוקלט אז זה באמת לא משה .אי לא חושבת למה ,אי לא
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מביה למה צריך את כל,
עו"ד הבדלי:

לא .זה כל ההשתלשלות ,אי תיכף מכוון את זה ,זה באמת בקצרה.

כב' הש' דותן:

בסדר .אם זה מוקלט אז זה לא גורם זק.

עו"ד הבדלי:

זה מוקלט הכל .בדיוק.

כב' הש' דותן:

אבל תשתדל ,אבל תשתדל בכל זאת.

עו"ד הבדלי:

בסדר.

עו"ד זו:

אז ,אז אי רגע להערת גבירתי .גבירתי צודקת בהערה .זה חלק
מהמחלוקת בתיק .ההקלטות ,מה שהמדובב ,ואחו ראה את זה בעדות
בצורה מאוד מאוד ברורה ,הוא יוצק תוכן למקומות שכל החלק של הלא
ברור ,לא,

עו"ד הבדלי:

בסדר.

עו"ד זו:

וכבודכם יראה שיש  149פעמים את המילה "לא ברור" .והוא גם אומר
בתוך העדויות שלו שיוגשו ושעדיין לא הוגשו לכבודכם ,שיש דברים שלא
שומעים וזה מה שהוא זוכר ,והוא משלים את החסר .אז,

כב' הש' דותן:

כן.

עו"ד זו:

אז לכן אי ,ואי לא מתעקש על כל קודה ,אי מתעקש על הקודות האלה
של דברים מסויימים שאחו טועים ,ותיכף חברי יגיע לעוד דברים שלא
שומעים אותם בהקלטות.

כב' הש' דותן:

אז בבקשה.

עו"ד זו:

הם פרי דמיוו של המדובב.

כב' הש' דותן:

אוקיי.

העד ,מר זגורי:

כבודה לא היה דבר כזה שאי אמרתי ,שתתי עדות שיש דברים שלא
שומעים ואי צריך למלא את התוכן .לא היה ולא ברא מצב כזה אף פעם,
בשום תיק.

כב' הש' דותן:

המחלוקת לא הייתה לגבי מה אתה ראית ומה אתה לא ראית ,אלא לגבי
דרך החקירה של עורך דין הבדלי ,והוא לקח את ההערה לתשומת ליבו.
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כב' הש' מ .לוי:

מה זאת אומרת בשום תיק?

העד ,מר זגורי:

לא .אין ,אין דבר כזה .אין מציאות כזאת .לא הייתה מציאות כזאת אף
פעם .אין מציאות כזאת שאי אומר דבר כזה שאי יוצק תוכן לתוך זה.
אי ,לא היה דבר כזה.

כב' הש' מ .לוי:

לא .אבל שאלתי למה התכוות כשאמרת בשום תיק?

העד ,מר זגורי:

מה אתה רוצה ,שעכשיו אי אגיד לך אם עבדתי בהרבה תיקים ? או פחות
תיקים ? זה סתם ,זה חלק מהחיסיון .זה פלט לי .אל תתפס לזה.

כב' הש' מ .לוי:

טוב .בבקשה.

עו"ד הבדלי:

טוב .מה ,מה אתה יכול לספר על האופוע ועל השיים ועל האשם ועל
הבחור הוסף ? מה סיפר לך האשם על האופוע ועל הבחור הוסף ועל
האופוע שהשתמשו בו ביום ,ביום סיון הרצח?

העד ,מר זגורי:

הוא אמר לי ,קודם כל הוא לא אמר לי את השם של הבחור הוסף בשום,
בשום זמן בדיבוב .הוא אמר לי שבסך הכל את ,לגבי הבחור הזה הוסף זה
בעצם שירה ,הוא אמר לי שהם היו  3חודשים לפי זה בברצלוה ביחד.
הוא וישראל והבחור הוסף .הוא אמר לי,

ש:

ואיך הגבת לזה ? לדבר הזה?

ת:

אמרתי לו ,אמרתי להם שהם מטומטמים .שזה כאילו מעשה טיפשי שהם
ביחד ואחרי זה הם הולכים לעשות מעשה כזה ,זה בעצם כאילו ותן
למשטרה לזהות מיד כאילו את שלושתם כיחידה אחת.

ש:

אוקיי .מה ,מה עוד הוא מסר לך על הבחור הוסף ?

ת:

הוא אמר לי לגבי הבחור הוסף גם מעבר ,מעבר לזיהוי הזה שהם היו ביחד
בברצלוה ,שבאותו יום כשעצרו את ישראל על הרצח ,הבחור הוסף הזה
התקשר אליו וממש באותו ,באותו מעמד של המעצר שעצרו את ישראל,
ובעצם שאל אותו מה קורה ואז הוא דיווח לו שישראל עצר על רצח.

עו"ד הבדלי:

אוקיי .איך אתה הגבת לעובדה שבעצם ,שהאשם אמר לך שהם השתמשו
פעמיים עם האופועים של ישראל?
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באותה צורה ,שהם חובבים ,שהם טמטום ,שזה טיפשות ,שזה מוביל
בסופו של דבר אליהם .הוא אמר לי שהאופוע של ישראל ,והוא גם אמר לי
שלקח לו הרבה זמן למכור אותו .אמרתי לו מה ,כאילו איך הוא שאר עם
אותו אופוע שהוא ביצע איתו דבר כזה ? אז הוא אמר לי שהוא אמר לו
את זה מלא פעמים וישראל לא הקשיב לו.

ש:

אוקיי .ציית שהבחור הוסף הוא זה שירה ,ושהאשם הוא בעצם זה
שהרכיב אותו על גבי האופוע.

ת:

כן.

ש:

מה קרה אחר כך ,אחרי הירי ?

ת:

זה ,האשם סיפר לי שבעצם הוא הגיח כשהוא והג והבחור שיורה רכוב
אחריו .הם ,הם כיסו את כל האופועים עם מדבקות .את האופוע ,סליחה,
עם מדבקות.

ש:

זה לפי או אחרי?

ת:

לפי.

ש:

כן .אוקיי.

ת:

ישראל חיכה להם במקום אחר שהוא אמר שהוא יודע שבמקום הזה,
שאלתי אותו כאילו מה יכולים להביא תמוות מהמקום ,שאתם פגשים
וזה ,הוא אמר לא .איפה שישראל חיכה לא היו מצלמות ולא היה כלום.
בכל מקרה אין פה בעיה .הבחור שהיה מאחורה ביצע את הירי .מיד הם
סעו לישראל למקום המפגש .הוא אומר שמשמה ישראל בעצם לקח את
האופוע ובעצם מאז הוא לא ראה את האופוע .לגבי ה ,שאלתי אותו לגבי
הבגדים והעליים וזה .הוא אמר הכל שרף .לגבי הקסדה הוא אמר ששפכו
הרבה אקומיקה על הקסדה .זה ,זה לגבי ,זה לגבי המפגש כאילו עם
ישראל.

עו"ד הבדלי:

אוקיי .מה לגבי מיע לבצע ,על איזה שהם סכסוכים?

העד ,מר זגורי:

שאלתי אותו ,שאלתי אותו אם יש סכסוכים או משהו בין ישראל לבין אלי
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טביב ,כי אז ,כי אז יכולים כאילו לעלות על מיע .אז הוא אמר לא ,שאין
בייהם כלום .ואז הוא עשה לי עם היד תועה כאילו של כסף ,בצורה כזאת
של מישוש האצבעות עם כסף.
כב' הש' דותן:

העד כבר תיאר.

העד ,מר זגורי:

ואז אי אמרתי לו כאילו כסף כאילו אין זה ,אז אמרתי לו שזה בסדר .ואז
כאילו הייתה מן שיחה על כאילו שזה כסף וגם אחרי זה במפגש אחרי זה,
הוא אמר לי שכאילו שזה צד שלישי ,שזה דרך צד שלישי ואין סיכוי שיעלו
על זה.

עו"ד הבדלי:

אוקיי.

עו"ד זו:

שמה ? לא שמעתי את המשפט האחרון.

עו"ד הבדלי:

דרך צד שלישי.

עו"ד זו:

מה ? צד שלישי ומה?

עו"ד הבדלי:

דרך צד שלישי.

העד ,מר זגורי:

דרך צד שלישי .אין ,אין בייהם סכסוך .אין משהו אישי בייהם.

ש:

אוקיי .שוחחתם לגבי עורך הדין של ,של האשם ?

ת:

הוא אמר שישראל ,ישראל תן לו את ,מיה לו את עורך הדין.

ש:

מה ,איך אתה הגבת לעיין הזה?

ת:

אי לא זוכר.

ש:

אוקיי .זה כתוב .איך הסתיימה השיחה שלכם באותו יום ? אתה זוכר?

ת:

הגיע אליו עורך דין.

ש:

כן.

ת:

וזהו .והייו צריכים לפרק את זה ,כי ישבו מחוץ לתאים ובדיוק הגיע אליו
עורך דין וזהו .בזה הסתיימה ,בגלל זה הסתיימה הפעילות.

ש:

אוקיי .דיברתם באיזה שהוא שלב ,במהלך השיחה באותו יום ,אחו בזה
מסיימים את היום הזה ,ב ,7/7 -על איזה שהיא אפשרות שהוא יסיים את
התיק בצורה,
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עו"ד זו:

אבל עוד פעם.

כב' הש' דותן:

סליחה שוב.

עו"ד הבדלי:

טוב .בסדר.

כב' הש' דותן:

מה עוד דיברתם באותו יום?

עו"ד זו:

בדיוק.

העד ,מר זגורי:

הוא בעצם גולל בפי את כל הסיפור .באותו ,באותו קטע של האירוע ,של
אחרי האירוע .זהו .הוא גם ,אי ,אולי יש דברים שאי לא זוכר ,אי
מתצל.

עו"ד הבדלי:

זה בסדר .לא ורא.

כב' הש' דותן:

מה הוא אמר בקשר ,איך הוא רואה את מצבו מבחית ,מבחית התיק?

העד ,מר זגורי:

שהוא שולי .הוא לא היורה .הוא רק ,הוא רק הג כאילו הוא רק ,רק סיוע.

כב' הש' דותן:

ומה ,ומה,

העד ,מר זגורי:

כאילו רק ,הוא רק הג היה.

כב' הש' דותן:

ומה המשמעות שזה מבחיתו?

העד ,מר זגורי:

מבחית עישה ,שתהיה לו עישה מופחתת כאילו שהוא פחות מודאג.

עו"ד הבדלי:

הוא אמר או שזה ,מי אמר את זה?

כב' הש' דותן:

סליחה.

העד ,מר זגורי:

אי והוא .זו הייתה שיחה .הוא ציין את זה.

עו"ד הבדלי:

אוקיי .בסדר.

ת:

אי לא ,לא רוצה ליפול בזה קטות .באמת .אם אתם רוצים תראו לי את
התמלול.

ש:

בסדר .בסדר .ביתיים אין צורך .טוב .המפגש השלישי שלכם הוא כעבור
כשבוע .אתה רוצה לספר לו בבקשה על המפגש הזה?

ת:

כן .היה לו מפגש קצר בבית המשפט שגם ,גם בו הוא התהג כמו בתא
המעצר ,הוא מאוד פחד כי היה שם מצלמות גלויות בתא .הוא אמר שגם,
באותו מפגש הוא אמר שגם הבחור השלישי עצר .היורה כביכול עצר.
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ושהוא לא ,הוא לא מופרד מהם .ושהם מצאים ביחד .זהו .הוא ציין רק
שהבחור ,בעצם הבחור ,הוא ציין שאותו בחור שהוא דיבר עליו כל הזמן,
שהוא לא אמר לי את השם שלו ,עצר .וזה הוא .זה שירה.
ש:

עכשיו תראה מר זגורי ,אתה בעצם הוכסת בפעם השיה בהסכם השי על
שתי עבירות מאוד חמורות – רצח וסיון רצח.

ת:

כן.

ש:

ובאמת עיקר ,קרא לזה ככה ,המלל עוסק בעבירה של סיון לרצח,
בעבירה שאחו בעצם דים בה פה .מדוע בעצם לא ,לא הרחבת את
הדיבור על כל ושא עבירת הרצח שהאשם היה חשוד בה?

ת:

כי הוא לא ,אלף כל הוא ,הוא לא ,הוא לא ,זה לא ,את כל הקטע של ,של
סיון הרצח בא מיוזמתו .היה ממש ,הוא ורא רצה לשתף אותי .הוא רצה,
הוא מאוד רצה להתייעץ איתי .הוא היה בדילמה מאוד מאוד גדולה,
במיוחד אחרי שהוא חזר מהחקירה בימ"ר .כי לפי זה אפשר לראות
שפחות .כאילו כשהוא היה בגלילות על התיק של ההתפרצות פחות ,הוא
היה זהר וזה .אבל שמה ממש ממש הוא היה סער ,הוא היה בדילמה
מאוד מאוד קשה .אז ראיתי שהוא רוצה להתייעץ איתי .ולגבי הרצח זה
היה מאוד מאוד אותטי וגם ,גם כן הוא מיד אמר שהוא לא קשור .הוא גם
אמר לי כאילו שהם יכולים לבדוק את זה ,הוא לא חשש בכלל מזה שהם
יבדקו את זה .זה ,אי מבחיתי זה היה ,זה היה לבזבז זמן כי הוא ממש
סגר את הושא הזה .האמתי לו שהוא לא קשור לרצח.

עו"ד הבדלי:

מה הייתה מערכת היחסים בייכם ? מה ,מה הרגשת ? הוא מפחד ממך ?

העד ,מר זגורי:

שהוא מאוד מכבד אותי .כאילו יצרתי איזה שהיא אוירה בתוך התא של
כבוד בייו ,כאילו של אסירים ,שאי כאילו עבריין שמכיר את המקצוע,
מכיר את הזה ,ואי יכול לייעץ לו כל מה שהוא רוצה ולהיות אוזן קשבת,
ואי אחד שמבין ויודע .וזה עבד .הוא מאוד רצה לשתף אותי בכל הושא
של מה שקורה לו.
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במהלך החקירות ,אי מפה ל -ת ,24/כסת לעימות איתו .מה היה
בעימות?

ת:

הוא הכחיש .אמרתי לו את כל הדברים ,חלקם הכחיש ,חלקם הוא לא
הגיב .והטחתי בפיו את הכל לפי סדר ,ממש לפי הסדר מה הוא אמר ,איך
הוא אמר .חלקם הוא הכחיש ,חלקם הוא לא הגיב .הוא שמר על זכות
השתיקה ,רצה עורך דין .לא זוכר בדיוק במדוייק מה,

ש:

אוקיי .שוב אי לא מציג את העימות בפי ,בפי המדובב .אחרי שחברי
הסכים ,העימות או כל חקירה אחרת בפי המדובב .אי חושב שזהו
כבודכם.

עו"ד זו:

הגשת את ההודעות שלו?

עו"ד הבדלי:

של מי?

עו"ד זו:

של המדובב?

עו"ד הבדלי:

למה?

כב' הש' דותן:

לא .אי אפשר להגיש הודעות של עד.

עו"ד זו:

הבתי.

כב' הש' דותן:

ההקלטה אפשר להגיש כי שהאשם משוחח איתו .אבל את ההודעות של
עד ,רק ,רק כשהוא מעיד על זה .אבל אם אדוי מבקש אז חברך יגיש בחפץ
לב.

עו"ד זו:

וודאי,

כב' הש' דותן:

סליחה?

עו"ד זו:

אי ,אי אבקש להגיש את ההודעות.

כב' הש' דותן:

בבקשה .זאת אומרת אי,

עו"ד זו:

לא .לא .ברור לי שהוא לא יגיש את זה לפי,

כב' הש' דותן:

לא .זה לא ,זה עיין של סגון של סיגורים .יש סיגורים שמקימים מהומה
רבה בעיין הזה .ויש אחרים שרוצים להגיש.

עו"ד זו:

הפוך הוא .אי רוצה שזה יוגש.
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כב' הש' דותן:

אז בבקשה .כמה ,כמה,

עו"ד זו:

מכיוון שהוא העיד על הדברים ,ואי תיכף אעמת אותו בדיוק עם מה שהוא
אמר,

כב' הש' דותן:

כמה ,כמה אמרות?

עו"ד הבדלי:

 3הודעות כבודכם.

כב' הש' דותן:

 3הודעות יגבו מהעד?

עו"ד הבדלי:

כן.

כב' הש' דותן:

אתה רוצה שסמן את זה כון ?

עו"ד זו:

זה לא משה לי.

כב' הש' דותן:

סמן את זה כתף .זה לא משה .אז בסדר.

כב' הש' מ .לוי:

זה ון.

כב' הש' דותן:

בסדר ון.

עו"ד זו:

זה ון .כן.

כב' הש' דותן:

 1/ו.2/ -

עו"ד זו:

 7בחודש,

כב' הש' דותן:

טוב אחו סמן לפי סדר ,לפי סדר הופעתן.

עו"ד הבדלי:

רק רציתי לפרוטוקול.

כב' הש' דותן:

בסדר .אבל לפי סדר הופעתן 7 .בחודש 7 .1/ ,בחודש .2/ 23:16 ,ו,16/7 -
בשעה  .3/ 12:33בסדר .עכשיו אתה תשיב לסיגור בבקשה.

עו"ד הבדלי:

כן .אי סיימתי .תודה כבודכם.

כב' הש' דותן:

כן.

ע.ת  1/מר זגורי )מדובב( ,משיב בחקירה נגדית לעורך דין ניר זנו:
עו"ד זו:

כן מר זגורי תראה ,אתה העדת כעת על המפגשים שהיו לך עם האשם,
למעשה התובע התמקד איתך ב 3 -מפגשים .אי אומר לך שסך הכל פגשת
איתו –  10פעמים ב 6 -הזדמויות שוות ,זה כון?
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העד ,מר זגורי:

לא.

ש:

לא ? לא שמעתי.

ת:

לא.

ש:

לא .אי אומר לך שפגשת איתו ב 5 -לחודש ,ב 6 -לחודש פעמיים .ב7 -
לחודש שלוש פעמים .ב 14 -לחודש ,ב 15 -לחודש,

עו"ד הבדלי:

מבחיתו זה לא ,זה כאילו ימים.

עו"ד זו:

אי אומר,

כב' הש' דותן:

אדון הבדלי,

עו"ד זו:

אי אומר לו ,אי אומר לך,

כב' הש' דותן:

אם יש לאדוי התגדות ,יקום ויתגד .ולא יפריע ,ולא יפריע לחברו.

עו"ד הבדלי:

אל הרטוריקה.

עו"ד זו:

עוד לא התחלתי אפילו .שאלה ראשוה.

כב' הש' דותן:

הרטוריקה בסדר גמור .ואדוי לא יפריע לחברו.

עו"ד הבדלי:

טוב.

עו"ד זו:

אז אי אומר לך שאתה ,והדברים מתועדים כפי שאמרת ,הכל מוקלט .יש
לו את כל ההקלטות.

כב' הש' דותן:

אדוי לא ,אדוי לא משכע את עורך דין הבדלי .אדוי מסה לשכע אותו.

עו"ד זו:

כן.

כב' הש' דותן:

אז אדוי ישאל.

עו"ד זו:

אי אומר את זה לעד .כבודכם אי פוה אליכם כי אי לא יכול להסתכל על
העד.

כב' הש' דותן:

טוב.

עו"ד זו:

מכוח הפרגוד לא וח לי להסתכל על הירוק הזה.

כב' הש' דותן:

כן .טוב.

עו"ד זו:

אז מר זגורי אתה איתי?

העד ,מר זגורי:

אי ,אי אמרתי שזה היה שלוש לשיטת החלוקה של ,של התובע.
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ש:

אוקיי.

ת:

ושיטת החלוקה שלך אי הבתי אותה ,זה לא שלוש .ואי יצאתי מהתא,
כסתי לתא ,הוא יצא מהתא ,כס ,היה כמה פעמים כאלה .הוא יצא
לחקירה ,כס מחקירה .הוא היה בבית משפט ,חזר מבית משפט .כל מיי
כאלה .היה  ,3אם אתה רוצה שאי אסביר את החלוקה של התובע ,אי
אשמח לעשות את זה .אבל אם אתה רוצה לשיטתך,

ש:

לא רוצה,

ת:

לשיטתך בסדר יש ,יש כן.

כב' הש' דותן:

זאת אומרת ,זאת אומרת מבחיתך,

העד ,מר זגורי:

פשוט השיטה היא שוה בין החלוקה שלו לחלוקה שלו.

עו"ד הבדלי:

מה שמופיע ,זה הכל.

עו"ד זו:

אי,

כב' הש' דותן:

אדון הבדלי,

העד ,מר זגורי:

קצר בתקשורת.

כב' הש' דותן:

טוב.

עו"ד זו:

טוב .תראה,

כב' הש' דותן:

אתה התכוות לזה שהוא יצא מהתא ,הלך לתא ,חזר מהתא?

עו"ד זו:

לא .אי ,אי בא ,אי מה שאי מתכוון,

עו"ד הבדלי:

כן.

כב' הש' דותן:

אדון הבדלי אי לא שאלתי אותך בבקשה .כן.

עו"ד זו:

ראשית כבודכם ,מה שאי התכוותי ,אי אגיד את זה למר זגורי .מר זגורי
זה כון לומר קודם ,עזוב את היצאת מהתא .כי לא יצאת מהתא בימים
פרדים .זה בטוח שיצאת וכסת .האם זה כון שיש  6מועדים שוים ?
עזוב באותו יום 6 ,מועדים שוים שבהם פגשת עם,

כב' הש' דותן:

שששש .אל תרים את קולך.

עו"ד זו:

עם העצור ? עם האשם ? האם זה כון?
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אי ,אי לא יודע ,אי לא יודע לספור .אם אתה רוצה ,אפשר לבדוק שזה,
אי צריך לבדוק את זה לפי התמלול .אי לא זוכר כמה פעמים יצאו,
כסו .לפי,

ש:

לא.

כב' הש' דותן:

לא זאת ,לא זאת השאלה.

העד ,מר זגורי:

הבתי .הבתי .אי לא זוכר .אי זוכר לפי זה שהיה  3פעמים היה את
הקטע של ההתפרצות .אחרי זה עשיתי חוזה חדש ,באתי ,היה את המפגש
הזה שזה היה סיון לרצח .אחרי זה היה עוד מפגש אחד שעשיו אותו
בבית המשפט .סליחה .ואי מוסיף עוד מפגש שהייו .זה הכל.

עו"ד זו:

אוקיי .בסדר.

כב' הש' דותן:

עכשיו אומר לך הסיגור שמעבר לימים האלה שאתה ,ואחו לא מבקשים
ממך להגיד לו תאריכים ,היו ימים וספים?

העד ,מר זגורי:

לא .לא .לא.

עו"ד זו:

אוקיי .אז אי אומר לך שלבית המשפט הוגשו תמלולים מ 6 -ימים שוים.
ולמעשה בתמלולים האלה שומעים אותך מדבר איתו .אז מה שאתה אומר
לו שזה לא אתה מדבר איתו ? היה מדובב אחר ? כי הדבר הזה עלה גם
בשלב לפי.

ת:

אז שוב,

ש:

האם היה ,האם אתה יודע,

עו"ד הבדלי:

אי אפשר,

כב' הש' דותן:

סליחה .סליחה.

עו"ד הבדלי:

סליחה .סליחה אי מתגד.

כב' הש' דותן:

סליחה אדוי ,אדון הבדלי .המוצגים בפיו .אז תפה אותו שגם אחו
וכל לעקוב.

עו"ד זו:

כן.

עו"ד הבדלי:

אי יכול להתגד גבירתי?
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כב' הש' דותן:

כן .להתגד מותר.

עו"ד הבדלי:

אוקיי .אי שאלתי לפי החקירה ,עוד לפי אפילו שהגשתי את ההסכם ,את
חברי ,אם יש מחלוקת על עצם הפגישות ,על עצם העובדה שהאשם אמר
את הדברים למדובב ,ועל עצם ההקלטות .וחברי אמר שאין מחלוקת.

כב' הש' דותן:

לא .מה שהוא אמר,

עו"ד הבדלי:

עכשיו,

כב' הש' דותן:

זה שאין בעיה לגבי התמלילים שהוגשו מי הדוברים ושבתאריכים האלה
הוקלטו ,הם הוקלטו כשהם משוחחים.

עו"ד הבדלי:

אוקיי.

כב' הש' דותן:

זה מה שהוא אמר.

עו"ד זו:

וגם כבודה שאלה בגלל שיש שי שמות ,אם יש שי מדובבים.

כב' הש' דותן:

כן.

עו"ד זו:

ואתה אמרת שהיה מדובב אחד .אז אי מיח שלא עשו לי איזה שהוא
תרגיל ויש עוד מדובב שלא הביאו אותו כי לא וח.

כב' הש' דותן:

לא .לא .אי שמעתי.

עו"ד הבדלי:

מה אי וגבירתי אמרו דברים שוים ?

כב' הש' דותן:

לא.

עו"ד הבדלי:

אז ,אז,

כב' הש' דותן:

לא .כי אי חשבתי שהיו שי שמות .אי חשבתי בטעות שהיו שי מדובבים.

עו"ד הבדלי:

אז אי אמרתי ,אז אי צייתי את הדברים האלה בהתחלה.

כב' הש' דותן:

אז זהו .אז למה אדוי,

עו"ד הבדלי:

אז מה אחו עכשיו שואלים את המדובב?

כב' הש' דותן:

רגע סליחה.

עו"ד הבדלי:

הוא רוצה לדעת כמה ימים היו ? יש ,יש אותם ? שיגיד לו.

כב' הש' דותן:

סליחה .סליחה.

עו"ד הבדלי:

ולא צריך לחקור אותו על זה.
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כב' הש' דותן:

אדון הבדלי,

עו"ד הבדלי:

תגיד לו אתה היית ,בסדר .כן כן.

כב' הש' דותן:

אדון הבדלי ,אדון הבדלי כשתעשו השתלמויות לעיין איך חוקרים עדים,
אז תדריך את חברך .בשלב הזה הוא כבר גדול ויודע לחקור לבד .האם
אדוי,

עו"ד הבדלי:

אבל הייתה הסכמה לעיין הזה בתחילת החקירה הראשית.

כב' הש' דותן:

לא .הייתה הסכמה לגבי המוצגים שהוגשו .אז אומר,

עו"ד הבדלי:

אבל אי שאלתי,

כב' הש' דותן:

מר הבדלי ,החלטה.

עו"ד הבדלי:

סליחה אי רוצה,

כב' הש' דותן:

החלטה.

עו"ד הבדלי:

אי רוצה להתגד בצורה מסודרת .אי שאלתי אם צריך עכשיו להציג
עכשיו כל קלטת כדי שהמדובב ישמע ויגיד כן זה הייתי אי ,עם הדובר
השי שזה האשם .אמר לי חברי לא .כל מה שמופיע זה הוא.

כב' הש' דותן:

הוא חוזר על זה בפש חפצה .בבקשה.

עו"ד הבדלי:

אז עכשיו אחו עושים מבחן זכרון?

כב' הש' דותן:

זכותו .אדוי ישב בבקשה .החלטה .החלטה.
החלטה

יתכבד עורך דין הבדלי וישב במקומו .אין מקום להתנגדות .עורך דין זנו לא התנגד להגשת
המוצגים ,לא התנגד לכך להקלטות או לקבילותן ,ולפיכך אין מקום להתנגדות.

ניתנה והודעה היום 3 ,במרץ  ,2016במעמד הצדדים.
____________________

_____________________
____________________
שרה דותן ,שופטת  אב"ד

מרדכי לוי ,שופט
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כב' הש' דותן:

כן בבקשה .אז תציג לו בבקשה וגם לו.

עו"ד זו:

אז אי ,אי מציג לו ,הוא לא ידע על מה מדובר ,אבל אי אומר לך ש -ת,2/

עו"ד הבדלי:

תשים לו ,תשים לו מול העייים.

עו"ד זו:

את תיק המוצגים?

כב' הש' דותן:

כן .תראה לו.

עו"ד הבדלי:

לא .לא את האמרה .תשים לו את התמליל.

עו"ד זו:

אי אתן לו את תיק המוצגים.

עו"ד הבדלי:

לא .זה לא יעזור .הוא לא יודע מה היה שמה.

כב' הש' דותן:

תראה לו בבקשה .סליחה.

עו"ד זו:

אבל אין לי מה,

כב' הש' דותן:

סליחה .תאמר לי בבקשה על מה אתה מדבר ,אי כבר אשאל את השאלה.

עו"ד זו:

כן .יש ,כבודכם יש,

כב' הש' דותן:

אדון ,אדון הבדלי ,אי ,אי ,כדי שלא יהיו אי הבות .באחד התיקים
שאדוי הופיע בפיו ,אדוי לאורך כל הדיון עשה מה שהוא עושה עכשיו.
כשאי קראתי את הפרוטוקול ,אי תלשתי את שערות ראשי .מאחר שאי
אפשר היה לראות אף תשובה מאף עד בצורה מסודרת .אז אמרתי לעצמי
שזה לא יחזור על עצמו.

עו"ד הבדלי:

אי לא,

כב' הש' דותן:

אז כדאי שאתה תדע את זה ,על ההחלטה המייסטראלית הזאת.

עו"ד הבדלי:

אז אי ,אי מודה לגבירתי על ההערה הזאת.

כב' הש' דותן:

ואדוי לא יפריע,

עו"ד הבדלי:

אי לא כל כך מבין למה היא אמרה עכשיו .אבל אי מודה לגבירתי בכל
זאת על ההערה.

כב' הש' דותן:

אי לא ,כי אדוי מתחיל באותה השיטה,

עו"ד הבדלי:

אבל הערות מתיקים אחרים,
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לא .אי ,אי אומרת,

)מדברים ביחד(
כב' הש' דותן:

סליחה אדוי לא יכס לדברי .ואי אומרת את הדברים כדי שלא תהייה
אי הבות אחר כך .אי לא אאפשר להפריע בחקירה .קודה.

עו"ד הבדלי:

אי לא אפריע ,אבל אם אי חושב שיש מקום להתגד ,אי אקום ואתגד.

כב' הש' דותן:

אז ההתגדות שלך,

עו"ד הבדלי:

זאת העבודה שלי ,וגבירתי תחליט.

כב' הש' דותן:

אדון הבדלי,

עו"ד הבדלי:

כבודכם יחליטו.

כב' הש' דותן:

אדון הבדלי לא יכס לדברי שוב.

עו"ד הבדלי:

בהחלט לא.

כב' הש' דותן:

וההתגדות שלך כבר דחתה .תתכבד ותשב .עכשיו תאמר לי בבקשה,

עו"ד זו:

כן כבודכם ,ת - 2/תמליל רוביסקי פלוס מדובב מיום  .5/7ת - 3/תמליל
רוביסקי פלוס מדובב מיום  .6/7ואחר כך זה יש גם את ת – 4/המשך מיום
 ,6/7זה מפגש וסף.

כב' הש' דותן:

זה  3פעמים ,כון ?

עו"ד זו:

זה  3פעמים.

כב' הש' דותן:

כן.

עו"ד זו:

ת – 8/תמליל רוביסקי פלוס מדובב מיום  .7/7ת – 10/תמליל רוביסקי
פלוס מיום  ,7/7זה וסף .ת – 11/תמליל רוביסקי פלוס מדובב,

כב' הש' דותן:

לא .אבל זה ,אם זה מאותו היום ,אם זה מאותו היום ,העד הסביר ואמר
כסו ,יצאו ,הלכו ובאו.

עו"ד זו:

מקבל.

כב' הש' דותן:

אז תפה אותו למה שאתה מתכוון.

עו"ד זו:

מקבל .אבל רק שכבודכם יבין לאחר מכן שלגבי העדות מיום  7/7עד כמה
זה לא כסו ויצאו ,כי באמצע הוא עבר תדריך והוא יצא לחקירה .אבל
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גיע לזה.
כב' הש' דותן:

תשאל אותו .תשאל אותו .כן .חבל על הזמן.

עו"ד זו:

מאה אחוז כבודכם ,אי מקבל את ההערה .רק אי אומר לכבודכם ,אז
אחרי שראיו שיש  6/7 ,5/7ו –  ,7/7יש  14/7תמלול – ת20/א' .זה ביום ה-
 .14/7ביום ה – 15/7 -ת .21/וביום ה – 16/7 -ת .22/זה  6מועדים שוים.

כב' הש' דותן:

טוב.

עו"ד זו:

אז מה שאי רק שואל אותך מר זגורי ,האם זה כון לומר אחרי שאי
אומר לך שאין מחלוקת שפגשתם בימים האלה ,ויש תמלולים ,האם זה
כון לומר שפגשתם ב 6 -מועדים שוים ? האם זה כון או לא כון?

העד ,מר זגורי:

לא זוכר .לא זוכר .לא זוכר .לא זוכר את ה ,כמה פעמים ,אי יכול להגיד
לך בוודאות ,זו הייתה עבודה שמחולקת כמו שאמרתי לזמן מסויים
שהייו בתוך התא ,יומיים אי חושב או ,למיטב זכרוי ,אי לא ,לא יודע
בדיוק כמה זמן ,אבל הייו זמן מסויים בתוך התא ,שבזמן הזה יצאו
וכסו כמו שאמרתי לך לחקירות ,למשפט וכל השטויות האלה .אחרי זה
תדרוך ,אחרי זה היה עוד ,איתו שהות בחצר ,בכל השיחה הזאת של ,על
הסיון לרצח.

ש:

אוקיי.

ת:

אחרי זה היה בבית המשפט ,אחרי זה היה עימות.

ש:

טוב.

כב' הש' דותן:

כמה זמן משך הזמן של המפגשים האלה ? תפה אותו,

העד ,מר זגורי:

הראשון של ההתפרצויות היה יומיים ,או אי כבר לא זוכר בדיוק ,אפשר
לראות את זה .אי לא זוכר בדיוק את זה.

כב' הש' דותן:

אחו רואים שזה מתחיל ב .5/7 -ואחר כך יש לו עוד ב.14/7 -

העד ,מר זגורי:

לא .ה 14 -זה כבר בית המשפט.

כב' הש' דותן:

הבתי.

העד ,מר זגורי:

זה כבר אחרי כמה ימים שלא התראיו ,לא כלום .אפילו סיימו את
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העבודה אחרי המפגש הזה של הסיון לרצח ,עברו כמה ימים כאילו
באקראי ,כביכול פגשו בבית המשפט.
עו"ד זו:

זאת אומרת זה לא היה באקראי ,זה היה מתוכן?

ת:

ברור.

ש:

אוקיי .מצויין .יופי .כמובן ,לא ,לא ,הכמובן תיכף גיע למה זה כמובן.
תראה אי לא שואל סתם את השאלה הזו ,כמה פעמים פגשתם .זה כון
לומר שאחרי שאי מציג בפיך שפגשתם ב 6 -מועדים שוים והיו ימים
מסויימים שפגשתם יותר מפעם אחת כפי שאמרת אתה ,כסתי יצאתי
מהתא .והיה יותר ממפגש אחד באותו יום .יתן לומר שיש לך שעות רבות
שישבת עם האשם בתא ודיברת איתו ? שיחות ארוכות מאוד של שעות,
האם זה כון לומר את זה?

ת:

כן .בתיק של ,בתיק של ההתפרצויות.

ש:

בתיק של ההתפרצויות היו שעות רבות?

ת:

בתיק של ההתפרצויות .בתיק של ההתפרצות .כן.

עו"ד זו:

אוקיי .ובתיק של הסיון לרצח והרצח ,לא היו שעות רבות ?

העד ,מר זגורי:

לא .היה את המפגש הזה שהוא היה קצר ,של אי לא יודע כמה זמן .את
המפגש הזה שמחוץ לתא.

ש:

טוב.

ת:

והיה אחרי זה את המפגש בבית המשפט .והעימות.

ש:

ואי אומר לך שהיה מפגש חוץ מה ,14 -גם ב 16 -לחודש .שזה לא העימות.
העימות היה ב 19 -לחודש.

ת:

תראה לי ,תראה לי איזה מפגש ,על מה מדובר ? מה ,בבית המשפט פעמיים
?

כב' הש' דותן:

מה המספר ,מה המספר התף ,ואחו ראה לו.

עו"ד זו:

התף של המפגש של ה 16 -לחודש כבודכם .הוא ת 22/כבודכם.

כב' הש' דותן:

רק דקה אחו ראה לו.
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עו"ד זו:

וגם ,וגם כבודכם,

כב' הש' דותן:

רק רגע .שיה אחו ראה לו .אתה לא יכול להראות לו ? אחו ראה לו.
תעבירי לעד .הה אחו מוסרים לך את ת ,22/תוכל לעיין ולהזכר ולרען
את זכרוך.

העד ,מר זגורי:

זה אי ,זה איך שאי רואה את זה את ההתחלה ,זה בבית המשפט.

כב' הש' דותן:

ב?16/7 -

העד ,מר זגורי:

כן .בבית המשפט.

כב' הש' דותן:

ומה היה ב?14/7 -

עו"ד הבדלי:

כתוב פה כבודכם .אי מסתכל על ת20/א'.

כב' הש' דותן:

יומיים קודם ?

העד ,מר זגורי:

לא יודע .אולי ,יכול להיות,

עו"ד הבדלי:

אבל הוא לא רואה ,הוא לא יכול לסתור כבודכם .באמת אי לא רוצה
להפריע.

עו"ד זו:

הכל בסדר .אז ,אז ב 14 -וגם ב 15 -וגם ב 16 -פגשת איתו בבית המשפט?

העד ,מר זגורי:

אתה יכול להעביר לי בבקשה את התמלול של ה?14 -

ש:

כן.

כב' הש' דותן:

מה זה ,מה המספר של ה?14 -

עו"ד זו:

ת20/א'.

כב' הש' דותן:

ת20/א'.

כב' הש' מ .לוי:

ת20/א' מה?15 -

עו"ד זו:

כן .וה –  ,15זה ת.21/

כב' הש' מ .לוי:

אז ת .21/הה .תי לו את זה .ומה זה .גם את זה.

כב' הש' דותן:

אחו מסרו לו את המוצגים.

עו"ד הבדלי:

לא .אי רוצה לראות משהו .תראה לי רגע בבקשה?

העד ,מר זגורי:

מה זה זה ? מה זה?

כב' הש' דותן:

למה אתה מתייחס ? כתוב על זה מספר מוצג.
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העד ,מר זגורי:

מה זה זה?

עו"ד זו:

זה ה .14 -טוב.

העד ,מר זגורי:

מה זה זה?

כב' הש' מ .לוי:

בסדר .הוא שאל על ה 14 -ואחרי זה הוא שאל על ה.16 -

עו"ד זו:

זה ה .16 -כון.

כב' הש' דותן:

אתה לא מזהה,

עו"ד זו:

על ה 16 -הוא אמר בבית המשפט .שזה ת.22/

העד ,מר זגורי:

אי בבית המשפט פגשתי איתו פעם אחת.

ש:

כון.

כב' הש' דותן:

זה הגיוי.

עו"ד זו:

כון.

כב' הש' דותן:

ויום לפי בית המשפט?

עו"ד הבדלי:

כן .אבל זה רשום כבודכם .זה ההמשך.

העד ,מר זגורי:

זה ראה לי שיש פה בעיה בתאריכים.

כב' הש' דותן:

יום לפי,

עו"ד זו:

זה מה שאתם העברתם אליו .אי לא יודע מה אתה ,אי לא יודע,

כב' הש' דותן:

בוא תחיל ,רגע ,בוא תחיל רגע.

עו"ד זו:

פה זה עולה שזה מטים אחרים ושזה תמלולים אחרים לגמרי .לא עולה
שזה איזה שהוא המשך .אם זה המשך אז אי צריך לראות את הרצף
הכרוולוגי.

כב' הש' מ .לוי:

אתה לא מזהה את,

כב' הש' דותן:

אבל יש ,יש קלטות.

עו"ד זו:

כון.

כב' הש' מ .לוי:

זה ה -ת,22/

)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

אז יש ,יש,
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)מדברים ביחד(
כב' הש' מ .לוי:

את האחרים אתה לא מזהה?

עו"ד הבדלי:

אי מראה לחברי את המזכר הזה שמתייחס לזה שהיא הקלטה שהחלה ב-
 14והסתיימה ב .15 -בגלל זה רשום  .15אבל זה רצף אחד .זה לילה.

כב' הש' מ .לוי:

שיהם?

עו"ד הבדלי:

לכן יש  14ו –  .16אוקיי .זהו .היה  14כמו שכתוב בתא המעצר ביפתח .וב-
 16בבית המשפט .זה הכל.

עו"ד זו:

אז ה 14 -עד ה 15 -זה כאילו המשך?

כב' הש' דותן:

זה בלילה.

העד ,מר זגורי:

זה רצף .זה רצף.

עו"ד הבדלי:

כן .כן.

עו"ד זו:

אז משש וחצי בערב ,אז רגע,

כב' הש' מ .לוי:

ואיפה זה היה ?

עו"ד הבדלי:

מה שמופיע.

עו"ד זו:

אוקיי.

כב' הש' מ .לוי:

איפה זה היה ? מה מופיע ?

עו"ד הבדלי:

מופיע תא המעצר יפתח .והשי בבית המשפט.

עו"ד זו:

אז זה לא בית המשפט .אז זה בתא המעצר?

כב' הש' דותן:

זה בתא המעצר.

כב' הש' מ .לוי:

תא המעצר זה ה 14 -וה.15 -

עו"ד זו:

כן .ומה עם ה?16 -

כב' הש' דותן:

לילה לבן בתא המעצר.

עו"ד זו:

כון .אוקיי .אז תראה ,אז תראה מר זגורי ,אתה אמרת לו,

כב' הש' י .לוי:

המזכר הזה הוגש ? המזכר הזה הוגש שאתה מחזיק?

עו"ד הבדלי:

לא .זה מזכר,

עו"ד זו:

אי לא ראיתי את המזכר הזה.
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כב' הש' י .לוי:

אז תראה לסיגור.

כב' הש' דותן:

אז תראה לסיגור.

עו"ד הבדלי:

הראיתי לו .זה מזכר של מ"ט בסך הכל .זה לא,

כב' הש' דותן:

אתה ,אתה,

עו"ד זו:

אי יכול רק לעיין.
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)מדברים ביחד(
כב' הש' דותן:

כן .תעיין בזה .תגישו את זה בצורה מסודרת .לא .הם לא יכולים להגיש
את זה.

כב' הש' מ .לוי:

למה?

כב' הש' י .לוי:

עכשיו אפשר .בהסכמה.

עו"ד זו:

אוקיי .יש לו .ולא ראיתי.

עו"ד קרן:

אחו לא ראיו את המזכר הזה.

כב' הש' דותן:

לא ראיתם .אז לא.

עו"ד זו:

שיה .אחו גיש את זה אחר כך בהסכמה אי מיח .אי רוצה רק לראות
על מה מדובר .אי לא רוצה ,אי אסתכל על זה אחר כך.

כב' הש' דותן:

בסדר .אוקיי .אבל בכל אופן עורך דין הבדלי מבהיר,

עו"ד זו:

זו התוספת .תודה רבה צחי .הבו עכשיו איפה אחו עומדים .תראה מר
זגורי אבל אתה אומר,

העד ,מר זגורי:

רגע רגע שיה ,בשביל לדעת ,אתה ותן לי לשיה ,אי צריך עוד שיה אחת
לקרוא פה .בשביל להזכר.

עו"ד זו:

לא .אי לא רוצה שהוא יקרא את התמלולים .ממש ,ממש לא .אי מבקש,
אי מבקש,

ת:

שאלת אותי שאלה לגבי זה.

ש:

שאלתי אותך לגבי איפה זה היה .אי לא יודע מה כתוב בתוך התמלולים
שלך ותעשה לו רעון זכרון על התמלולים שלך.

ת:

טוב .טוב.
58

בית המשפט המחוזי בתל אביב  יפו
תפ"ח  49843-07-15מדית ישראל  'רוביסקי)עציר(

 03מרץ 2016

ש:

ואי מבקש שתחזיר את התמלולים לבית המשפט.

כב' הש' דותן:

טוב .יוחזרו .הם בידיו.

העד ,מר זגורי:

מוחזר.

עו"ד זו:

תודה .תראה אתה אבל אמרת הרגע שלמעשה עיקר הפגישות היו בתיק
ההתפרצות ,ששם היו השיחות העיקריות .ולמעשה,

כב' הש' דותן:

לא .זה לא מה שהוא אמר.

עו"ד זו:

הוא אמר עיקר השעות.

כב' הש' דותן:

עיקר השעות הארוכות.

עו"ד זו:

כון .מאה אחוז .בדיוק .אי רוצה לשאול אותך שאלה כזאת .האם מהרגע
שאתה כס,

כב' הש' דותן:

לא מבחית התוצאות.

עו"ד זו:

לא ,ברור שלא .האם מהרגע שאתה כס לתא להתחיל את עבודת הדיבוב
שלך ,הכל מוקלט מהרגע הראשון ועד שאתה יוצא ? עד שמסתיים המפגש
? או שיש חלקים שלא מוקלטים?

עו"ד הבדלי:

אי ,אז אי מתגד.

העד ,מר זגורי:

זה לא התפקיד שלי.

עו"ד הבדלי:

אי מתגד .הוא לא יודע על שיטות ההקלטה,

כב' הש' מ .לוי:

הוא אומר ,הוא אומר ,הוא אמר זה לא התפקיד שלי.

עו"ד הבדלי:

טוב.

כב' הש' דותן:

אדון הבדלי,

עו"ד זו:

עכשיו אי אומר לך שלפי אורך ההקלטות והמלל ,דווקא עיקר העבודה
היא מה 7 -אחרי שיש את חקירת ההדחה .אפשר לראות את זה בצורה
ברורה .אי לא ,לא אטעה אותך בקודה הזאת .לפי אורך העמודים ,דווקא
הרוב זה על הרצח והסיון רצח ,ואותו מפגש של ה 14 -שגיע אליו בהמשך,
הוא מפגש שאוחז לא פחות מ 140 -עמודי תמלול .ושם למעשה ותיכף
אחו גיע ,אתה ,כבר לא מדברים איתך על ההתפרצות ,אלא אמורים
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לדבר על הרצח וסיון הרצח .אז איך זה משתלב ?
העד ,מר זגורי:

במה ? לא הבתי את השאלה.

ש:

בזה שאמרת שהרוב עסק בהתפרצות.

כב' הש' דותן:

אומר לך ,אומר לך,

העד ,מר זגורי:

רוב השעות ,רוב הזמן ישבו ,בהתחלה ישבו יומיים רצופים או אפילו
קצת יותר ,אי לא זוכר את ,תכוון אותי ,אי ,אי,

עו"ד זו:

זה היה חמישי ושישי.

ת:

חמישי ושישי,

ש:

והשביעי בהתחלה ,לפי שחתמת על ההסכם הוסף.

ת:

כן .זה היה רצוף .ישבו ,זה היה הזמן לדעתי הכי ארוך שישבו,

ש:

אוקיי.

ת:

ואחרי זה ,אחרי זה המפגשים היו לא של יומיים.

ש:

קבלתי תשובה זה בסדר .עכשיו תראה ,אתה ,אתה אמרת מקודם בעדות
הראשית שלך לגבי תיקים וספים .אמרת שזה פליטת פה.

ת:

מה ,איזה תיקים וספים ?

עו"ד זו:

שאל אותך כבוד השופט,

העד ,מר זגורי:

לגבי ,לגבי ,לגבי התיק ,לגבי התיקים שלי.

ש:

לא.

ת:

לא .לא .אז אי אומר לך הוא ,הוא שאל מה זה ,ואי פשוט פלטתי פליטת
פה ,שלגבי בעבר ,אם היו לי עוד הרבה תיקים או לא היו לי עוד הרבה
תיקים .אז זה הכל .זה ,לא מעבר לזה.

ש:

אי ,אי מבין שזה הכל ולא מעבר לזה ,רק מה שאי לא מצליח להבין ,זה
היו לך תיקים שלך ?

ת:

לא .לא .לא.

עו"ד הבדלי:

אי מתגד .אי מתגד .אל תעה .אל תעה .אי מתגד .חלק ,אם חברי
היה צריך להגיש איזה שהיא עתירה לגילוי ראיה או חלק מתעודת החסיון,
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אלה פרטים שאי אפשר לשאול את העד.
עו"ד זו:

איפה זה מופיע בתעודת החסיון ? אי אבקש,

עו"ד הבדלי:

כל פרט שעשוי לזהות אותו.

עו"ד זו:

ואיך זה עשוי לזהות אותו?

עו"ד הבדלי:

אז אי אפה לערעור ,לערעור פקיה ,לערעור פקיה לגבי שאלות שעשויות,

כב' הש' דותן:

רגע .אז סליחה.

עו"ד הבדלי:

ערעור פלילי .3676

כב' הש' דותן:

סליחה .לאיפה אתה מפה אותו ? תחיל בתעודת החסיון .כל פרט,

עו"ד הבדלי:

בעמוד הראשון כבודכם.

כב' הש' דותן:

כל פרט או מידע שיש בו כדי לגלות את זהותו.

עו"ד הבדלי:

כון.

כב' הש' דותן:

לא .סליחה .אשי המשטרה,

עו"ד הבדלי:

כון.

כב' הש' דותן:

לא .לא .לא אשי המשטרה ,האם או האשים אשר מסרו למשטרה את
המידע המתועד בדוחות.

עו"ד הבדלי:

לא גבירתי ,בפסקה ,בפסקה שש ,בפסקה האחת לפי האחרוה.

עו"ד זו:

כן.

עו"ד הבדלי:

כל פרט או מידע שיש בו כדי לזהות או לגלות זהותו של המדובב המכוה
זגורי ,אשר שיתף פעולה עם המשטרה במהלך תיק זה,

עו"ד זו:

אוקיי.

עו"ד הבדלי:

לרבות שיטות הפעלתו ,לרבות תוכו של חומר החקירה שלהלן.

עו"ד זו:

אי לא מבקש לדעת על שיטות ההפעלה .אי מבקש,

עו"ד הבדלי:

וזה חלק משיטות ההפעלה כבודכם .אי מפה ,אם אתה ,בסדר ,אי מפה
כבודכם לערעור פלילי  376/14בעייו של מר פקיה,

כב' הש' דותן:

תשאל שאלות אחרות אי רוצה לראות את זה.

עו"ד הבדלי:

בבקשה.
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כב' הש' דותן:

תשאל שאלות אחרות ביתיים.

עו"ד הבדלי:

יש שם  5שאלות שפסלו על ידי בית המשפט.

כב' הש' דותן:

דקה.

עו"ד הבדלי:

בבקשה.

כב' הש' דותן:

דקה .כן תמשיך.

עו"ד זו:

כן .תראה,

עו"ד הבדלי:

וגם זה כבודכם ,הערעור גם זה בעיין של פקיה.351/14 .351/14 ,

כב' הש' מ .לוי:

אתה מפה לפסקה ספציפית או ש,

כב' הש' דותן:

לא .זה מסומן.

עו"ד הבדלי:

אי סימתי שם.

כב' הש' מ .לוי:

טוב.

עו"ד זו:

תראה הסכם ההפעלה שלך,

כב' הש' דותן:

זה ממש לא מאותו מן .טוב.

]השופטים מדברים בייהם[
כב' הש' דותן:

על עבירות אחרות של העד אתה לא יכול לשאול .כן.

עו"ד זו:

אי שאלתי על עבודות דיבוב אחרות.

עו"ד הבדלי:

אתה לא שאלת את זה.

כב' הש' דותן:

על עבודות דיבוב אחרות?

עו"ד זו:

בוודאי.

עו"ד הבדלי:

לא .אתה לא שאלת.

עו"ד זו:

אמרתי ,שאלתי למה הוא התכוון .האם הוא התכוון במילה תיקים אחרים
לתיקים שלו,

עו"ד הבדלי:

לא.

עו"ד זו:

הוא אמר את זה .לא אי אמרתי.

עו"ד הבדלי:

אי אפשר לשאול ,אי אפשר לשאול את זה.

עו"ד זו:

זה מה שהוא אמר .העד שלך אמר את זה .ואז הוא אומר פלט לי .אי לא
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שואל על משהו .זה בדיוק כמו להגיש את הר.פ .זה הוא אמר ,לא אי
אמרתי .העד שלך אמר את זה .פלט לי .מה זה פלט לי ? אחו מצאים
בבית המשפט.
העד ,מר זגורי:

פלט לי דבר שאסור היה לי,

עו"ד הבדלי:

לא .אל תעה .אל תעה .אי ,אי,

)מדברים ביחד(
עו"ד הבדלי:

בית המשפט יתן לך רשות לעות.

)מדברים ביחד(
כב' הש' דותן:

מר הבדלי אבל תסתכל,

עו"ד הבדלי:

כי אי מתגד.

)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

אתה מתגד ? מה זה אל תעה ?

כב' הש' דותן:

סליחה .סליחה.

עו"ד הבדלי:

הוא לא יעה עד שאי אסיים את ההתגדות ובית המשפט יחליט .ככה זה
עובד.

כב' הש' דותן:

סליחה .בפסק הדין הזה שאדוי מדבר על פקיה ,השאלות לא היו בכלל,
לא היו ,לא התייחסו לעיין אם הוא ביצע עבודות דיבוב אחרות .אתה
סימת .תודה שסימת .עזר לו.

עו"ד הבדלי:

קודם כל חברי לא שאל על זה .עכשיו הוא תיקן את השאלה.

כב' הש' דותן:

אז עכשיו הוא מתקן את השאלה והוא שואל לגבי עבודות דיבוב אחרות
שעשה העד.

עו"ד זו:

אוקיי.

כב' הש' דותן:

והשאלה ,וזה לא מופיע בפסק הדין פקיה .האם אדוי מדבר על פסק הדין
הוסף?

עו"ד הבדלי:

לא .זה גם כן לא קשור.

עו"ד זו:

אז ,אז מר זגורי ,בוא תספר לו ,כמה עבודות דיבוב,
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)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

אי גם יכול לקום ולהתגד ,אי לא עשיתי את זה ,למרות שהוא שאל
הרבה שאלות מחות .אבל אי אפשר להל את החקירה.

כב' הש' דותן:

טוב.

עו"ד זו:

זה בלתי אפשרי .אי לא ,הוא אמר לפי רגע ,חברי אי מבקש לומר משהו.
חברי אמר לפי רגע שלגבי עבודות הדיבוב האחרות הוא לא מתגד שאי
אשאל .אז אי שואל ,תספר לו על איזה עבודות דיבוב אחרות עשית?

עו"ד הבדלי:

ממש לא .ממש לא.

עו"ד זו:

אי לא מבקש שהוא ידבר על איזה תיק .ממש לא מעיין אותי אם הוא
יספר לי שהוא דיבב בתיק זה או בתיק זה.

כב' הש' דותן:

על סמך מה ,למה אתה מתגד?

עו"ד הבדלי:

חברי שואל שאלה .ואז כשאי מתגד הוא משה את השאלה בפי בית
המשפט .מזל שהדברים מוקלטים.

כב' הש' דותן:

אדוי ,אחו,

עו"ד הבדלי:

חברי שאל איזה עבודות דיבוב וספות עשית .וזו שאלה שאי אפשר לעות
עליה.

כב' הש' דותן:

אז אחו מתקים,

כב' הש' מ .לוי:

כמה .כמה.

כב' הש' דותן:

כמה עבודות דיבוב אחרות עשית?

כב' הש' מ .לוי:

לא איזה .אלא כמה.

כב' הש' דותן:

כמה?

עו"ד הבדלי:

כבודכם,

כב' הש' מ .לוי:

מבלי לגלות את הזהות שלה.

כב' הש' דותן:

כמה עבודות דיבוב אחרות הוא יכול לשאול.
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עו"ד הבדלי:

כבודכם.

עו"ד זו:

כמה עבודות דיבוב אחרות עשית מר זגורי?

העד ,מר זגורי:

אי לא אעה לא לבית המשפט ,לא לך .יש כאן את קצין המדובבים .תפו
את השאלה הזאת אליו .לא אעה עליה.

ש:

הקצין המדובב ,קצין המדובבים הוא לא עד תביעה.

כב' הש' דותן:

אדון,

העד ,מר זגורי:

אי לא אעה לך .אתה יכול להמשיך ,להמשיך לדבר.

כב' הש' דותן:

מר זגורי.

העד ,מר זגורי:

תגיד מה שאתה רוצה ,אי לא אעה על שאלה כזאת.

כב' הש' דותן:

אדון זגורי ,אדון זגורי.

העד ,מר זגורי:

קודה.

עו"ד זו:

אתה לא צריך לתת מספר.

כב' הש' דותן:

אחו לא מבקשים שתגיד לו .25

העד ,מר זגורי:

גבירתי אי לא מדבר על,

כב' הש' דותן:

סליחה.

העד ,מר זגורי:

אי לא מדבר על עצמי ,לא חושף שום דבר .זה הבטחון האישי שלי .עם כל
הכבוד לכם ולו .בושא הזה יש פה את קצין המדובבים ,אי סומך עליו
שהוא יכול לתת.

עו"ד זו:

אתה לא צריך לתת מספר.

כב' הש' דותן:

אבל אדון זגורי אתה לא צריך לתת מספר.

עו"ד הבדלי:

אתה לא צריך לתת מספר.

העד ,מר זגורי:

לא.

כב' הש' דותן:

השאלה היא,

העד ,מר זגורי:

עדיין לא.

עו"ד הבדלי:

רק אם עשית כן או לא.

כב' הש' דותן:

סליחה .אדון זגורי,
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העד ,מר זגורי:

גם לא .לא עוה על זה.

עו"ד הבדלי:

אתה יכול לעות .אי ותן לך אישור לעות על השאלה הזאת בלבד.

העד ,מר זגורי:

כן .היו עבודות.

עו"ד הבדלי:

זהו.

כב' הש' דותן:

בדיוק .עכשיו אחו ,בסדר .אוקיי.

עו"ד זו:

כבודכם ,אי מסה להבין דבר כזה .איפה אסור לי לשאול את העד כמה
עבודות דיבוב הוא עשה?

עו"ד הבדלי:

אי חושב כבודכם,

עו"ד זו:

אבל שיה רגע.

)מדברים ביחד(
עו"ד הבדלי:

שזה חוסה תחת,

)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

אבל אתה לא,

כב' הש' דותן:

רגע.

עו"ד זו:

אם הוא  20פעמים שהוא עושה את זה על בסיס יומי ,הוא עושה את זה
 100פעמים ,איך אי יכול לחשוף את הזהות שלו ?

)מדברים ביחד(
עו"ד הבדלי:

כבודכם,

עו"ד זו:

אי רק,

)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

אם הוא עושה את זה בתור ליביג ,או לא .אי אדע אם זה אורח החיים
שלו ,או לא.

עו"ד הבדלי:

אם חברי,

עו"ד זו:

בוודאי שזה טריק .זה כל התיק.

עו"ד הבדלי:

אם חברי יצעק ,אתם תשמעו הרבה יותר טוב,

עו"ד זו:

אה ,עכשיו שאי צועק .אתה כל רגע צועק פה הו הו הו.
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כב' הש' דותן:

אז מספיק .מספיק .כן .האם יש,

עו"ד הבדלי:

כבודכם ,המספר ,זה חלק מהשיטות וחלק מהזהות של הזה שחסוי תחת
תעודת החיסיון .זה פרטים שלא מוסרים .האיש מסר שהוא עשה עבודות
וספות .העד מסר שהוא עשה עבודות דיבוב וספות במהלך ,לא משה,
תקופה .וזה הכל.

כב' הש' דותן:

אחו לא שואלים ,אחו לא שואלים אם היו  23או  .22.5אתה יכול להגיד
הרבה פעמים או מעט .זה הכל מה שאתה יכול להגיד לו.

העד ,מר זגורי:

גבירתי ,אי לא עוה על השאלה הזאת .היו עבודות וספות .מעבר לזה אי
לא עוה על שום שאלה.

עו"ד זו:

אי מבקש,

העד ,מר זגורי:

אם אתם רוצים לשאול שאלה כזאת ,אתם יכולים לקבל תשובה .הוא
מצא פה קצין המדובבים ,למה אתם,

עו"ד זו:

אי מבקש לחייב את העד לעות לי ,האם הוא עשה עבודות דיבוב רבות או
לא ?

כב' הש' דותן:

שואלים הרבה או מעט .שתיים בחיים או יותר.

)מדברים ביחד(
העד ,מר זגורי:

אפשר רגע ,אפשר רגע לקרוא לקצין המדובבים לפה בבקשה?

עו"ד הבדלי:

מה זה הרבה או מעט?

כב' הש' דותן:

מי זה קצין המדובבים?

עו"ד זו:

האם ,האם,

העד ,מר זגורי:

הוא יכול להגיע לידי?

כב' הש' דותן:

רגע .רגע.

)מדברים ביחד(
העד ,מר זגורי:

אין לי בעיה ,שיבוא לפה ושיגיד לי מה להגיד ומה שיגיד לי אי אגיד .זה
הכל.

כב' הש' דותן:

שששש .מי זה קצין המדובבים ? בסדר.
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עו"ד הבדלי:

הה קוראים לו.

כב' הש' דותן:

צריך להרגיע את העד שלא יחשוש לחייו .ואפשר להגיד ,להרגע ,לא צריך
לצעוק.

)השופטים מדברים בייהם(
עו"ד הבדלי:

הה זה קצין המדובבים.

כב' הש' דותן:

אתה קצין המדובבים?

ק .מדובבים:

שלום.

כב' הש' דותן:

שלום לך .בוקר טוב .העד חושש לבטחוו ואחו ,פשוט השאלה שעלתה
היא אם ,לא כמה עבודות דיבוב .23.5 ,אלא הרבה או מעט .והוא חושש
לעות על זה .הוא מצפה ממך שאתה תאשר לו לעות.

ק .מדובבים:

אבל הוא יכול לעות לא בכמה .אם עבד או לא עבד .וזהו.

כב' הש' דותן:

לא .אם הרבה או מעט .אם הרבה או מעט ,שי מקרים או יותר?

עו"ד הבדלי:

הרבה או מעט זה עיין יחסי.

כב' הש' דותן:

טוב.

עו"ד הבדלי:

אז אחר כך אחו ראה את הרזולוציות ,הוא אמר,

כב' הש' דותן:

הרבה או מעט .אז הרבה או מעט הוא יכול לעות?

ק .מדובבים:

לא .גבירתי זה עיין יחסי ,הרבה או מעט.

כב' הש' דותן:

רגע סליחה .אחו לא,

עו"ד הבדלי:

אבל אחר כך ראה את הרזולוציה ,מה זה הרבה ומה זה מעט.

ק .מדובבים:

הוא יכול להגיד ,הוא יכול להגיד שהוא עבד והוא לא,

עו"ד הבדלי:

הוא אמר שהוא עבד.

עו"ד זו:

האם יתן לומר שהוא עשה יותר מ 10 -עבודות?

עו"ד הבדלי:

לא .אי לא ,בבקשה הה זאת הרזולוציה שאי,

)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

ממש לא.

)מדברים ביחד(
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עו"ד זו:

הוא אמר,

עו"ד הבדלי:

סליחה כבודכם ,אי מתגד .אי מתגד לכך .אי מתגד,

עו"ד זו:

על סמך מה אתה מתגד ?

כב' הש' דותן:

על סמך מה אתה מתגד?

עו"ד הבדלי:

אי מתגד,

עו"ד זו:

על סמך מה?

עו"ד הבדלי:

אי מתגד שזה חלק משיטות הפעולה וזה עלול לחשוף ,עלול לחשוף את
זהותו של המדובב .זה מופיע בתעודת החסיון.

כב' הש' דותן:

וכל זמן .כל זמן,

עו"ד הבדלי:

כל פרט ופרט כזה אסור לחשוף אותו כבודכם .פרט שכזה אסור לחשוף
אותו.

כב' הש' דותן:

כל ,טוב.

עו"ד הבדלי:

אחר כך גיד מעל ,מעל  ,10מתחת ל.10 -

עו"ד זו:

לא.

עו"ד הבדלי:

מעל  ,5מתחת ל.7 -

עו"ד זו:

ממש לא .אתה רצית שביא לו מספר.

עו"ד הבדלי:

לא .אי לא רציתי .מאיפה אתה מביא את ההמצאות האלה?

עו"ד זו:

אתה רצית ,אתה רצית.

עו"ד הבדלי:

לא רציתי .אמרתי שלא גיש,

עו"ד זו:

זה שאתה צועק לא עושה אותך צודק .אבל זאת ההתהלות שלך .כבר הבו
את זה מהרגע הראשון .תמשיך לפרוטוקול ,הכל טוב.

כב' הש' דותן:

טוב .כן .תמק איך זה יכול לגלות את הזהות שלו.

עו"ד הבדלי:

אי מסביר כבודכם ,העובדה ,העד מסר את הפרט שהוא ביצע עבודות
דיבוב וספות .כמות העבודות או משך השים שהוא עשה את העבודות,
אם בכלל,

כב' הש' דותן:

משך השים אי לא יודעת.
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או אם בכלל ,היא פרט שעשוייה לחשוף ,זה פרט שעשוי לחשוף את הזהות
שלו.

כב' הש' דותן:

איך ? איך?

עו"ד הבדלי:

מכיוון כבודכם שיחלו ,אפשר אולי למצוא פעולות דיבוב שהאיש זוהה
בשם זגורי או בשם אחר ,לא משה ,ולגשת ולבדוק את זה כבודכם.

כב' הש' דותן:

אין חסיון ,אין חיסיון בתיקים אחרים?

עו"ד הבדלי:

סליחה?

כב' הש' דותן:

בתיקים אחרים אין חסיון?

עו"ד הבדלי:

גם אם יש חסיון בתיקים אחרים ,אז מה כבודכם ,אז מה ?

כב' הש' דותן:

אי לא רואה איך זה יכול לחשוף .לחשוף .מאחר ,מאחר ובפסיקה כפי
שמאירים את עיי ,פסיקה של בית המשפט אומרת שלגבי אמיותו של
המדובב ,יש חשיבות לשאלה ,אם זה העיסוק ,אם זה העיסוק הקבוע שלו
בחייו ,או שמדובר בעבודה ,בעובדות ,אבל מפעם לפעם .אז זאת תשובה,

עו"ד הבדלי:

ואם ,ואם העיסוק ,ואם מדובר בעיסוק ,זה לא עלול לחשוף אותו גבירתי?

כב' הש' דותן:

מה?

עו"ד הבדלי:

אם מדובר בעבודה ש,

כב' הש' דותן:

לא .אז לכן אחו שואלים,

עו"ד הבדלי:

אבל כבודכם שאל ,אז כבודכם ,אבל מסר העד שהוא ביצע עבודות דיבוב
וספות.

כב' הש' דותן:

אבל אין בכך כדי לחשוף,

עו"ד הבדלי:

עכשיו העיין יחסי כבודכם ,עכשיו ,עכשיו גבירתי תגיד לי כמה זה הרבה
וכמה זה מעט.

כב' הש' דותן:

מעל  10זה הרבה.

עו"ד הבדלי:

אה ,אז הה .הגעו כבר לרזולוציות כבודכם.

כב' הש' דותן:

זה שום רזולוציה.

עו"ד הבדלי:

אבל זאת הרזולוציה שאי לא רוצה להגיע אליה.
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כב' הש' דותן:

טוב.

עו"ד הבדלי:

זאת הרזולוציה,

כב' הש' דותן:

אז זאת הרזולוציה שהוא יעה עליה.

עו"ד הבדלי:

גבירתי,

כב' הש' דותן:

זאת רזולוציה שהוא יעה עליה.

עו"ד הבדלי:

אי סבור ,אי סבור שאם יש פרטים כאלה ,היה צריך בא כוח האשם
הכבד לפות בעתירה לגילוי ראיה ולבדוק את העיין הזה.

כב' הש' דותן:

החלטה .החלטה.

החלטה
אין בתשובה לשאלה – האם מדובר מעל ,מעל  10מקרים כדי לחשוף את זהותו של המדובב,
ולפיכך התשובה לשאלה אינה חוסה תחת תעודת החיסיון.

ניתנה והודעה היום 3 ,במרץ  ,2016במעמד הצדדים.

____________________

_____________________
____________________
שרה דותן ,שופטת  אב"ד

מרדכי לוי ,שופט

ירון לוי ,שופט

כב' הש' דותן:

מעל  10או פחות מ ,10 -ובזה תמה הקודה הזאת.

העד ,מר זגורי:

מעל .10

כב' הש' דותן:

מעל  .10הלאה .גמרו.

עו"ד זו:

תודה רבה .קצין המדובבים שאר פה?

כב' הש' דותן:

שאר פה .שאר ,כן ,הוא רוצה לשמוע איך העד ,איך אתה חוקר.
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מאה אחוז .מאה אחוז .תראה אתה חתמת כפי שאמר לך גם התובע ,על
שי הסכמי הפעלה עם המשטרה .מתאריך ה 5/7 -ו ,7/7 -כון?

העד ,מר זגורי:

כון.

ש:

אוקיי .חתמת על עוד איזה שהוא הסכם הפעלה בתיק הזה?

ת:

לא.

ש:

לא שמעתי.

ת:

לא.

ש:

לא .אוקיי .עכשיו תראה ,בוא תאשר לי שבהסכם ההפעלה מיום ,5/7
הובטח לך בווס של  3,000שקל עבור עבודה מקצועית וראויה לציון
במיוחד .זה בהסכם ההפעלה .אל תדאג ,אם היה סעיף,

עו"ד הבדלי:

אז תציג לו את זה מול העייים.

העד ,מר זגורי:

לא .אי לא ,אי מחכה לשאלה.

עו"ד הבדלי:

אז תציג לו את זה.

עו"ד זו:

תאשר לי,

העד ,מר זגורי:

אתה אומר את זה כעובדה או שאתה שואל?

ש:

אי לא יודע ,הוא מוסה,

כב' הש' דותן:

טוב.

עו"ד הבדלי:

תביא לי ,אי אגיש לו.

עו"ד זו:

אתה יכול להראות לו את שלך צחי ? זה שלך?

עו"ד הבדלי:

לא .תראה לו את שלך.

עו"ד זו:

אי אראה לו את שלי .זה של .7/7

העד ,מר זגורי:

ו מה הבעיה?

ש:

צריך לעשות את זה אלחוטי.

כב' הש' דותן:

לא .זה כתוב ,זה כתוב .אי גם ראיתי את זה .אז מה השאלה?

עו"ד זו:

אי ,אי שואל אותך ,זה כון ,זה כון שחתמת על זה שאתה מקבל בווס
של  3,000שקל ,ועד ה 7/7 -בווס של  5,000שקל ,כון?
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העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

קבלת את הבווס הזה בסוף ?

ת:

חצי ממו.

ש:

חצי ממו .חצי ,חצי מהבווס הכולל של ה? 8,000 -

ת:

כן.

ש:

אוקיי .אי אפילו לא אמשיך לשאול כדי שלא תתגד .האם קבלת טובת
האה וספת בתיק הזה מעבר לזה?

ת:

לא.

עו"ד הבדלי:

מה ,מה,

כב' הש' מ .לוי:

הוא עה ,הוא עה .לא .הוא אמר לא.

עו"ד הבדלי:

אדוי אי לא מבין את השאלה.

כב' הש' דותן:

השאלה היא מאוד,

כב' הש' מ .לוי:

שאל ,עה ,די .תמשיכו.

כב' הש' דותן:

תמשיכו.

כב' הש' מ .לוי:

הוא עה.

עו"ד זו:

אבל אדוי אי באמת רוצה להמשיך .אדוי ישים את עצמו רגע בעלי ,אי
כל שאלה אי שומע זמזום מהצד .זה קשה .לא בקטע רע אי אומר את זה.

כב' הש' מ .לוי:

אי שוקל את זה.

)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

אי עובד קשה .אי מסה לפי איזה שהוא סדר כרוולוגי עם שאלות,

כב' הש' דותן:

טוב בסדר .הוא אמר,

עו"ד זו:

באמת לא לשאול שאלות שלא צריך לשאול ,אבל אי אפשר כל דבר להעיר.
זה בלתי אפשרי.

כב' הש' מ .לוי:

למה אתם מלהיטים את עצמכם ?

עו"ד זו:

אי מסה שלא.

כב' הש' מ .לוי:

הוא השיב .תמשיכו.
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כב' הש' דותן:

תמשיכו.

כב' הש' מ .לוי:

תמשיכו ,פשוט תמשיכו.

עו"ד זו:

תראה האם לפי כל מפגש עם האשם אתה עובר תדרוך על ידי קצין
המדובבים?

העד ,מר זגורי:

לא.

ש:

לא .כמה תדרוכים עברת בתיק הזה?

ת:

שיים.

ש:

אי צריך רק את הזה,

עו"ד הבדלי:

אז אי אביא לך.

כב' הש' דותן:

תיכף .תיכף .הוא יכול לתת את זה למתמחות.

כב' הש' מ .לוי:

הוא אמר שיים.

עו"ד זו:

כן.

כב' הש' דותן:

למתמחה .והיא תעביר לכם.

כב' הש' מ .לוי:

הלאה.

עו"ד זו:

זאת אומרת שמעבר לתדרוכים שגם מצורפים לתוך הסכם ההפעלה ,שיש
טופס תדרוך מ 5/7 -וטופס מ ,7/7 -אין תדרוכים בעל פה שלא מופיעים פה
? או שיש תדרוכים וספים בעל פה שאחו לא ,אין להם שום זכרון דברים
ואין עליהם שום אזכור?

כב' הש' דותן:

העד לא יודע מה יש,

עו"ד זו:

אז אי,

העד ,מר זגורי:

יש,

ש:

העד הזה יודע מצויין הכל.

כב' הש' דותן:

כן .לא .זו שאלה אם יש זכרון דברים או לא ,זה לא שאלה לעד .עכשיו,

עו"ד זו:

אוקיי.

כב' הש' דותן:

שאלת אותו האם תוך כדי ,אתה יושב עם האשם בתא המעצר ומשוחחים,
עולים ושאים מסויימים .האם במהלך ,במהלך השעות האלה אתה יוצא
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החוצה ומישהו אומר לך כמה דברים על סמך הדברים שאמרו קודם?
עו"ד זו:

אי,

העד ,מר זגורי:

לא קבלתי ,לא קבלתי תדרוכים וספים מעבר לשי התדרוכים האלה.

ש:

אוקיי .זאת אומרת שכשאתה כס ,כשאתה כס למעשה למפגשים עם
האשם ,אתה כס טבולרסה .אתה כס כאילו ומאלתר .שום תדרוך ,שום
פרטים ,לא מקבל שום מידע .אתה למעשה מאלתר תוך כדי תועה ?

ת:

כן.

ש:

כן?

ת:

כן.

ש:

אוקיי .עכשיו תראה אתה אמרת שלעיין הרצח ,אתה לא רצית להתעכב,
מכיוון שכשהוא עה לך על התשובות ,זה שמע לך אותטי ודווקא לגבי
סיון הרצח ,אתה התעכבת כי הוא טה לדבר איתך על זה ,כון ?

ת:

כן.

ש:

כון .עכשיו מהסיון שלך כמדובב מקצועי ,אי אגדיר אותך כמדובב
מקצועי אחרי למעלה מ 10 -פעולות דיבוב שעשית ,זה כון לומר שדווקא
העבירה היותר מעיית על פיו ,לא קבלת שום תדרוך בעבירת הרצח ?

ת:

כן.

עו"ד זו:

כן?

העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

אוקיי .ואתה עדיין בוחר להתמקד בעבירת הסיון לרצח ,כי זה מה
שמרגיש לך באותו רגע ,כון ?

ת:

כי זה ,כי זה ,כי זה איך שאי ראיתי את זה באותו רגע וכמו שהסברתי לך,
זה היה ראה לי באותו רגע ,ועד עכשיו אי חושב ככה,

ש:

כן.

ת:

הכי כון בשביל לחשוף הכי הרבה את האמת,

ש:

כן.
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ת:

בצורה הכי כוה ,ככה אי החלטתי ,ככה אי בחרתי,

ש:

בסדר גמור .לגיטימי .אתה ,אתה,

ת:

הלא זו החלטה שלי .זו החלטה שלי .קצין המדובבים לא אמר לי ,תשמע
תעזוב את הרצח ,כלום .לא אמר לי ,הוא לא מתערב בדברים האלה.

ש:

הוא לא מתערב .בסדר גמור .אין בעיה .הוא לא מתערב .אבל תראה ,אתה
לגבי ,לגבי הרצח אמרת שאתה גם עזבת את זה ,כי אתה הבת שהוא לא
היה שם .והוא לא קשור לזה .ואתה אומר שלגבי זה אתה האמת לו ,זה
שמע אותטי .אתה בעצם מה אתה אומר ? שלגבי סיון,

כב' הש' דותן:

ששששש.

עו"ד זו:

סיון הרצח אתה לא האמת לו?

העד ,מר זגורי:

לא .כן האמתי לו ,בגלל שהוא שמה הוא גם ,האמתי לו ,הוא בא והוא
אומר שהוא כן היה שותף .הוא בא ואומר שהוא היה ,הוא בא והוא אומר
שהוא יודע מי ביצע ,מה ,מו ,הוא בא וותן את הפרטים האלה ,באופן
אוטומטי ,הוא הפך את זה ליותר מעיין .לא אי.

ש:

הבתי .ואם ,ואם אי אומר לך שאחו תיכף מיד גיע לזה ,שלמעשה הוא
לא אומר לך כלום .אתה זה שאומר את הדברים ,והוא לכל היותר ,וגם על
זה יהיה ויכוח מאשר ,אבל יותר מזה ,הוא גם אומר לך בלא מעט מקומות,

כב' הש' דותן:

שאלה .שאלה .שאלה שאלה.

עו"ד זו:

הוא אומר לך בלא מעט מקומות שהוא לא עשה שום דבר .הוא לא קשור
לזה בקשר לסיון הרצח .גם ב 14 -וגם ב 16 -לחודש .מה אתה אומר על
זה?

העד ,מר זגורי:

שהוא אמר לי בפירוש שהוא היה ההג .שמאחוריו הוא הרכיב את היורה.

ש:

כן.

ת:

שישראל קדושים זה שארגן את כל זה .שכל מה שסיפרתי ,אמר מהפה
שלו.

ש:

טוב.
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יש דברים מסויימים שאי שאלתי ,אתה צריך להבין גם ,שמעבר לפחד
בתא,

ש:

כן.

ת:

שבתא בעצם הוא ממש ממש פחד לדבר אל המקרופוים ,גם שמה היה
איזה שהוא פחד מסויים ,כי כל הזמן הסתובבו לידיו שוטרים .אפשר
לשמוע את זה גם בתמלול ,אפשר לראות את זה במה שתועד .שכל הזמן
היה קשר עם שוטרים שבאו ,רצו להכין לו קפה ,תביאו לו אש .אחו
ישבו באיזה שהוא מקום ושוטרים שומרים עליו .בשביל זה הוא הוריד
את הטוים .אי יסיתי להגביה את הטוים.

ש:

אוקיי.

ת:

דברים שהוא אמר לי כמו כסף ,כמו ,כמו את הסימן הזה של הכסף,

כב' הש' דותן:

כמו תועת היד.

עו"ד זו:

כן.

העד ,מר זגורי:

אז אי דאגתי להגיד ,לדבר איתו על זה אחרי זה .זאת אומרת להגיד לו אה
אם זה כסף ,זאת אומרת כדי להמחיש את התועה הזאת .והוא,

ש:

זאת אומרת שמה שאתה אומר ,שמקומות שלמעשה היו תועות ידיים ולא
אמר מלל ,אתה המחשת אותם במלל שלך ,על מת שכן יופיע מלל?

ת:

אי דיברתי על התועה ,סתם תתי את דוגמא של הכסף.

ש:

כן.

כב' הש' דותן:

היו עוד מקומות ,היו עוד מקומות שהוא עשה תועה שאתה אמרת ,שאתה
המחשת את הדברים באמירות ?

עו"ד זו:

כן?

העד ,מר זגורי:

לא .לא .אבל היו מקומות שהוא ,שהוא לחש .ואז כאילו אי חזרתי על
הדברים .או שהמשכתי לדבר על הושא ,בשביל לחזק את זה.

ש:

תראה מר זגורי ,בוא ,בוא עשה את זה בצורה מסודרת.

ת:

אבל ברור שהוא הוביל את כל השיחה .זאת אומרת הוא הוביל ואי
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שאלתי שאלות לחדד ,וככה זה התפתח.
ש:

זאת אומרת שלטעתך ,מי שהוביל את השיחה זה האשם?

ת:

לא .אי הובלתי אותה .מי שהתחיל את השיחה ,מי שכיוון אותה ,מי שתן
את הדרייב ,זה הוא .הוא כיוון על מה לדבר ואיך לדבר .הוא בחר לדבר על
סיון לרצח כי הוא היה ורא חושש,

ש:

טוב.

ת:

והוא גם סיפר לי למה.

עו"ד זו:

כן.

העד ,מר זגורי:

כאילו זה מאוד ברור.

ש:

למה חושש?

ת:

כי הוא שותף בסיון לרצח .הוא ההג ,עצרו איתו עוד שיים .גם היורה,
גם זה ששלח אותו.

ש:

כן.

ת:

אפשר לראות את זה.

ש:

אחו עשה את זה בצורה מסודרת ,אבל תראה,

ת:

אין בעיה.

ש:

אתה שאל אותך מקודם אותך התובע ,איך הצגת את עצמך בתא .ומה
אמרת ? אמרת שהצגת את עצמך בשם זגורי.

ת:

כן.

ש:

ושאתה יושב על עבירות אמל"ח ,כון?

ת:

כן .כן.

עו"ד זו:

אוקיי .אי אומר לך שאתה הצגת את עצמך כעבריין די בכיר בתוך פרשה
.512

העד ,מר זגורי:

כון.

ש:

מה אתה אומר על זה?

כב' הש' דותן:

הוא אמר ,כון.
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כב' הש' מ .לוי:

הוא אמר ,כון.

עו"ד זו:

אוקיי.

העד ,מר זגורי:

שאי הצגתי את עצמי בתור ,בתור עבריין שמכיר ויודע כדי שתהיה לו את
המוטיבציה לרצות להתייעץ.

ש:

הבתי .עכשיו תראה ,בתדרוך שלך ,סליחה ,כשאי מחזיק ביד מיום ,5/7
אתה אמרת שתודרכת על עבירת התפרצות ,כון ?

ת:

כן.

ש:

אוקיי .אי אומר לך שבתדרוך עצמו שמצורף לאותו טופס ,כתוב שאתה
תודרכת על עבירת סחיטה ואיומים.

כב' הש' דותן:

זה חתום על ידי העד?

עו"ד הבדלי:

החתימה היא ,היא חלק מהחיסיון.

כב' הש' דותן:

מה?

עו"ד הבדלי:

החתימה היא חלק מהחיסיון.

כב' הש' דותן:

לא .אבל הוא חתם,

עו"ד הבדלי:

אה ,על הטופס?

כב' הש' דותן:

כן.

עו"ד זו:

זה התדרוך שהוא עבר .זה התדרוך שהוא,

העד ,מר זגורי:

אה ,אוקיי .יכול להיות שלא קראתי את זה כמו שצריך .אי לא,

כב' הש' דותן:

הוא חתום על זה ? סליחה.

העד ,מר זגורי:

אי יודע שהתדרוך שקבלתי .זה,

כב' הש' דותן:

יש מקום שמיועד לחתימה?

עו"ד זו:

אין ,אין פה מקום לחתום .אין בשום מקום לחתום.

כב' הש' דותן:

אין פה מקום?

העד ,מר זגורי:

יש,

עו"ד זו:

יש .בסוף ,בסוף הדבר הזה ,זה מצורף הרי זה ביחד .הרי זה התדרוך שהוא
עובר .הוא אמר שזה התדרוך.
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כב' הש' דותן:

לא .השאלה היא,

כב' הש' מ .לוי:

אפשר לראות את זה?

כב' הש' דותן:

אחו יש לו כזה.

כב' הש' מ .לוי:

זה מה שראיו .שיה.

כב' הש' דותן:

איפה יש פה מקום לחתימה ?

עו"ד זו:

זה התדרוך שהוא עבר.

כב' הש' דותן:

אין פה מקום לחתימה.

עו"ד הבדלי:

כון.

עו"ד זו:

וגם פה אין מקום לחתימה .אז אי שואל אותך מר זגורי ,האם התדרוך,
זה התדרוך שאתה עברת ,אתה רוצה לקרוא אותו ?

העד ,מר זגורי:

לא.

ש:

אתה לא צריך לקרוא אותו ? אתה יודע מה כתוב שמה אבל?

ת:

כן.

ש:

אוקיי .אז האם זה כון שתדרכו אותך לגבי מי זה העצור ,מה הגיל שלו,
מה כתובת המגורים שלו ,מה תחומי הפעילות העברייית שלו ? מה
העבירות בגין הוא עצור ? האם הוארך מעצר זמן העבירה באופן כללי ?
האם תדרכו אותך לגבי כל זה ?

ת:

לא.

ש:

אבל זה מופיע בטופס התדרוך .ואמרו לך מה הפרטים שאתה צריך להוציא
ממו.

ת:

אמרו לי,

ש:

האם הוא ביצע את העבירה לבד או עם שותפים ?

ת:

כן.

ש:

האם שלח על ידי אחרים ?

ת:

כן .זה לא ,זה לא תדרוך .זה ,זה הציפיות ממי .זה לא תדרוך .תדרוך זה,
זה כמו שאתה אומר,
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עו"ד זו:

בסדר .אי לא כס,

כב' הש' דותן:

רגע .אמרו לך ,בוא ,כיוון שהוא שאל  8שאלות בבת אחת ,אז אחו חלק
את זה.

העד ,מר זגורי:

אוקיי.

כב' הש' דותן:

אמרו לך בן כמה הוא?

העד ,מר זגורי:

לא .כן .כן.

כב' הש' דותן:

כן?

העד ,מר זגורי:

פחות או יותר.

עו"ד זו:

אמרו לך איפה הוא גר?

העד ,מר זגורי:

לא.

ש:

לא אמרו לך איפה הוא גר.

כב' הש' דותן:

איך הוא ראה?

כב' הש' מ .לוי:

רק שיה .לא הכתובת המדוייקת .עיר מגורים אמרו לך?

העד ,מר זגורי:

כן.

עו"ד זו:

תו לך ,תו לך תמוה שלו ,הראו לך את התמוה שלו?

העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

כן .כי זה מצורף גם לטופס,

ת:

כן .כי אי חייב לחתום על זה שאי לא מכיר אותו.

ש:

אוקיי .טוב .אמרו לך מה הם תחומי הפעילות העברייית שלו ?

ת:

לא.

ש:

כי בטופס התדרוך כתוב שאמרו לך הלבת הון ,מרמה ,כספים.

ת:

לא .לא.

ש:

לא אמרו לך דבר כזה?

ת:

לא .לא.

ש:

ואת העבירה בגיה הוא עצור ,אתה אמרת שאמרו לך התפרצות וסחיטה
באיומים.
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כן .אמרו לי ,אמרו לי שהתיק הזה ,לא סחיטה באיומים .אמרו לי שהתיק
הזה זה תיק של רכוש ועבירות התפרצות שאי צריך ,המשימה שלי בעצם
זה להביא גם את השותפים אם יש .איך זה בוצע ,הכל ,כל הפרטים שאי
יכול ,דברים מוכמים.

ש:

הבתי .אבל ,אבל למעשה כששואל אותך חברי התובע מקודם ,מה אומרים
לך ,אמרת שלא אמרו לך שום דבר לגבי כל הדברים האלה.

ת:

תדרוך.

עו"ד זו:

מה התשובה?

העד ,מר זגורי:

אתה מדבר על תדרוך.

עו"ד הבדלי:

אבל זה לא מה שהוא עה.

עו"ד זו:

זה מופיע בפרוטוקול .טוב.

עו"ד הבדלי:

הוא אמר שאלה הציפיות ממו ,הוא לא אמר שהוא תודרך בעיין זה .אז
לא להטעות את העד.

כב' הש' דותן:

רגע .רגע.

עו"ד זו:

אי לא מטעה .חלילה לא מטעה את העד.

כב' הש' דותן:

סליחה .העד מבחין טוב מאוד בין הציפיות ממו ומה רוצים ממו.

עו"ד זו:

כון .ולגבי מר אמרו לו.

כב' הש' דותן:

ולגבי מה אמרו לו .ולגבי מה אמרו לו ,הוא אמר שאמרו לו את הגיל.

עו"ד זו:

אה בסדר.

כב' הש' דותן:

כן.

)מדברים ביחד(
עו"ד הבדלי:

אבל לא אם זה בוצע,

עו"ד זו:

כון.

עו"ד הבדלי:

זה הציפיות ממו.

)מדברים ביחד(
כב' הש' דותן:

העד הבהיר הבהר היטב מה הציפיות ממו ומה אמרו לו.
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עו"ד זו:

טוב.

כב' הש' דותן:

והדברים מוקלטים.

עו"ד זו:

תראה ,אולי כס לזה עוד פעם,

כב' הש' דותן:

יש לך שאלה ,כמה ,כמה זמן אתה מעריך את החקירה שלך?

עו"ד זו:

עוד ,עוד די ארוכה.

כב' הש' מ .לוי:

כמה?

כב' הש' דותן:

כמה ? כי אחו רוצים לדעת מתי לעשות את ההפסקה .זה הכל .אחו לא,
לא רוצים למוע ממך לחקור.

עו"ד זו:

ברור לי .אבל קשה לי להעריך בזמן ,אי מיח שמשהו כמו  3שעות ביחד.

כב' הש' דותן:

אז אחו הולכים לעשות הפסקה.

עו"ד זו:

אוקיי 3 .שעות.

כב' הש' דותן:

כן .אחו עשה חצי שעה הפסקה .זה ,שב"ס זה בסדר מבחיתכם ?
מבחית,

)מדברים מהאולם(
כב' הש' דותן:

בטוח .אי רק פשוט רוצה לדעת אם זה בסדר מבחיתכם .תודה.

עו"ד זו:

מיותר להזהיר את העד שהוא באמצע חקירה גדית ואסור לו לדבר עם אף
אחד.

כב' הש' דותן:

לא .אחו גיד לו ,תשב עם התובע ותלבו את הדברים.

עו"ד זו:

לא .עם קצין המדובבים .עם התובע אין לי ספק שהוא לא ידבר.

)מדברים מהקהל(
כב' הש' דותן:

לא .אז אחו שאר עוד חצי שעה עכשיו פה ותיקחו אותו.

דובר:

כן.

עו"ד הבדלי:

למה?

כב' הש' דותן:

לא .כי מתחיל ,יש סיפור אוכל.

עו"ד זו:

אה אוקיי .בסדר גמור.

כב' הש' דותן:

כן .מגיע להם ,מגיע לעצורים ולשב"ס לאכול.
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אוקיי .בסדר גמור .כן .תראה ,תראה בטופס ההסכם שלך שאתה מכיר
אותו אי מיח מצויין ,כי חתמת על כמה כאלה ,כתוב – הואיל והמדובב
מסכים בזאת לתת שירותים למשטרת ישראל כקבלן עצמאי במטרה
להשיג ראיות והודאות אמת מהחשוד בתיק החקירה .אתה מכיר את מה
שאתה אמור בעצם להשיג מתוך ,מתוך האשם ,כון?

העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

אוקיי .זאת אומרת שמה שאתה אמור לעשות כמדובב ,זה לשבת לשמוע
את מה שהוא אומר ,ולקבל ממו את הפרטיים האמיתיים ,כון?

ת:

לא.

ש:

אלא?

ת:

להל איתו שיחה .לתת לו הרגשה של בטחון,

ש:

אוקיי.

ת:

ליצור לו ,ליצור לו איזה שהיא חממה שהוא ירגיש בה וח לדבר על
הדברים .חוקרים אותו ,מביאים אותו .במצב הזה אם הוא מתחיל ומדבר
על הושא ,אי אמור לשאול אותו את השאלות הכוות בשביל לעורר את
זה .ובסופו של דבר התוצאה צריכה להיות להוציא ממו כמה שיותר
פרטים שיכולים להתמך על ידי ,זה אחרי זה עבודה של המשטרה,
שיצטרכו אחרי זה להתמך על ידי ראיות ולגיע לפה וכל התהליך

ש:

אוקיי ,תראה,

ת:

זה על רגל אחת ,שישים שיות על תורת הדיבוב.

עו"ד זו:

בסדר גמור .תודה רבה שהארת את עייו .אבל בוא ,בוא גיע רגע
למפגשים עצמם עם האשם .אתה אמרת שיש לך שעות רבות איתו ,בסך
הכל עם ההתפרצות ועם היסיון לרצח ועך הכל ,כון?

העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

מה ההתרשמות שלך מהאשם כאדם בעל יכולות ורבליות כאלה או
אחרות?
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עו"ד הבדלי:

סליחה .עם כל הכבוד כבודכם ,באמת .זה חשוב ההתרשמות שלו ו,

כב' הש' דותן:

אי אשאל את השאלה אחרת .כשאתם שוחחתם ,כשאתם שוחחתם ,איך
אתה התרשמת ,שהוא מבין מה שאתה מדבר אליו ?

העד ,מר זגורי:

כן.

עו"ד זו:

אוקיי.

כב' הש' דותן:

ואתה יודע תוך כדי שיחה לפעמים מישהו מדבר ,אז אחד שואל אלף ,השי
עוה בית .יש ,יש ,איך אתה התרשמת מאופן השיחה שלו ? הוא דיבר,
מתוכן הדברים ,הוא דיבר על מה ,על ,התוכן תאם את מה שאתה דיברת
איתו ?

העד ,מר זגורי:

כן.

כב' הש' דותן:

כן.

עו"ד זו:

עכשיו אי ,אי אומר לך שאי עובר על כל ,על כל התמלולים .אתה אמרת
מקודם גם לחברי ,שהכל הוקלט ואתה לא השלמת שום דבר מעצמך .זה
כון שאמרת את זה?

העד ,מר זגורי:

לא .הכל מוקלט,

ש:

אתה אמרת את זה בחקירה הראשית .אי אומר לך מה שאתה אמרת.

ת:

אי שמעתי .אם תיתן לי לעות ,כי אתה לא ותן לי לעות.

ש:

כן .כן.

ת:

הכל מוקלט .וכל דבר שמוקלט ושמע ,אם יש איזה שהיא ,איזה שהיא לא
שומעים או משהו כזה ,או דברים כאלה ,היה ,היה את המצב הזה ברעון
שעברתי עכשיו ,היו כמה דברים שהיה כתוב – לא ברור .אי שמעתי ואז
בחלק מהמקרים ,בחלק מאוד מצומצם מהמקרים שממש שמעתי ומי
ששמע לא תמלל את זה כון ,אז תיקתי .אם אתה רוצה אתה יכול לבקש
את זה מהתובע.

כב' הש' דותן:

אבל זאת אומרת שגם אם אי אשמע,

עו"ד זו:

שיה.
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כב' הש' דותן:

סליחה .סליחה.

עו"ד זו:

זאת אומרת,

כב' הש' דותן:

אדוי סליחה .זאת אומרת אתה מתכוון אם אי מביה כון מה שאתה
אומר ,זה שהיו קטעים שהמתמלל כתב – לא ברור ,אתה האזת ואתה
שמעת דברים?

העד ,מר זגורי:

כן.

כב' הש' דותן:

זאת אומרת שעם האמצעים הטכיים הכוים ,גם אי יכולה לשמוע?

העד ,מר זגורי:

כן.

כב' הש' דותן:

טוב.

עו"ד זו:

אוקיי .אבל אי רוצה לשאול אותך שאלה .אתה אמרת לו עכשיו שיש,
שמעו שברעון אמר לך התובע ואתה השלמת .אתה עברת רעון לפי,
לפי ,לפי העדות היום מן הסתם ,כון?

העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

אי לא שומע.

כב' הש' דותן:

כן .הוא אמר כן.

העד ,מר זגורי:

כן.

עו"ד זו:

כן .במהלך הרעון עברת על התמלולים ,כון?

ת:

כן.

ש:

ואת כל מה שהתובע רוצה להגיש ,זה מה שאתה הוספת ?

עו"ד הבדלי:

מה,

)מדברים ביחד(
העד ,מר זגורי:

זה לא קשור.

)מדברים ביחד(
העד ,מר זגורי:

אתה מוציא דברים מהקשרם.

עו"ד הבדלי:

אל תעה ,אל תעה מר זגורי .אל תעה.

עו"ד זו:

למה ,הוא אמר את זה.
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עו"ד הבדלי:

אל תעה.

כב' הש' דותן:

לא .הוא לא אמר את זה .סורי.

עו"ד זו:

זה בדיוק מה שהוא אמר.

כב' הש' דותן:

אדוי פשוט אולי לא הבין בדיוק מה שהוא אמר.

עו"ד זו:

אוקיי.

כב' הש' דותן:

מה שהוא אמר ,זה שהוא עבר על התמלולים,

עו"ד זו:

כן.

כב' הש' דותן:

וראו בתוך כדי ,בתמלילים קטעים שהיה כתוב לא ברור .הוא האזין ביחד
עם התובע או לא ,ביחד עם התובע זה אי לא יודעת.

עו"ד זו:

אוקיי.

כב' הש' דותן:

והוא אמר כאן כתוב ,כאן כתוב לא ברור .אמר בוקר טוב.

עו"ד זו:

אי מבין מצויין .זה מה שהבתי.

כב' הש' דותן:

זה מה שהוא אמר.

עו"ד זו:

אוקיי .אי מבין מצויין .אז אי רק שואל ,האם את ההוספות שהוספת זה
דברים שאתה שמעת ? תו לך להקשיב ואתה שמעת באוזיים שלך ואתה
אומר ,כן ,פה היה ככה וככה.

כב' הש' דותן:

זה מה שהוא אמר .הוא אמר בתשובה לשאלה .הוא אמר שאם אי,

עו"ד הבדלי:

לא .אבל זאת לא הייתה השאלה.

כב' הש' דותן:

עם האמצעים הטכיים הכוים גם אי אוכל לשמוע.

)מדברים ביחד(
עו"ד הבדלי:

הוא שאל האם אתה יודע שמה שהתובע מתכוון להגיש זה אתה שמעת.

כב' הש' מ .לוי:

לא .לא.

)מדברים ביחד(
עו"ד הבדלי:

מה אי מתכוון להגיש ,או,

)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

הוא אמר שמעו מקודם.
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)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

זה העד שלך .לא אי אמרתי את זה.

כב' הש' דותן:

סליחה .העד אמר במקומות ,שהיו מקומות ,לא בכל המקומות ,שהיה
כתוב לא ברור .הוא האזין במו אוזיו ,ושמע את המילים שאמרו .ואמר
אותן .עכשיו ,והוא ,ולכן אי שאלתי ,אם אחו אזין כולו עם אוזיות או
כל אמצעי טכי אחר ,גם אחו וכל לשמוע.

עו"ד זו:

אוקיי.

כב' הש' דותן:

זה מה שהוא אומר.

עו"ד זו:

אז בעצם מה שאתה אומר שאתה שמעת והוספת ,זה רק כעת לפי העדות
שלך .לפי כן מול ,בעדות שמסרת לחוקר ובתדריכים וכל מה שעברת ,אתה
לא הוספת שום דבר מעצמך?

העד ,מר זגורי:

לא .לא.

ש:

כל מה שאתה אומר ,זה מה שאמר לך האשם ששמע בהקלטות ,כן?

ת:

כן .כן.

ש:

טוב .עכשיו תראה,

כב' הש' דותן:

אי רוצה לשאול,

העד ,מר זגורי:

כל מה שאי אומר זה מזכרון שלי.

כב' הש' דותן:

אז רגע ,זהו ,זה בדיוק השאלה בדיוק.

עו"ד זו:

כן.

כב' הש' דותן:

השאלה בדיוק .כשבאו ,כשגבו ממך את ההודעות ,הרי אתה,

העד ,מר זגורי:

מתוך הזכרון שלי מה הוא אמר לי בתא ,מתוך הזכרון שלי,

)מדברים ביחד(
העד ,מר זגורי:

אפשר לראות את זה בהודעה שאי אומר שזה למיטב זכרוי .וגם אי לא
אומר את הדברים בסדר כרוולוגי .כי אי יוצא מפוצץ איפורמציה ,הוא
מדבר איתי יום שלם ,לילה שלם .על כמה ושאים ולפעמים ,פה זה עומד
על לילה אחד.
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אז השאלה הייתה ,השאלה הייתה ,האם באיזה שהוא שלב לפי שבאת
לפה להעיד ,אתה גם שמעת את כל ההקלטות,

העד ,מר זגורי:

לא .לא .לא .רק ברעון.

עו"ד זו:

רק ברעון שמעת את ההקלטות?

ת:

רק ברעון.

ש:

אוקיי .תראה אתה ,אתה אומר שלמעשה בהתרשמות שלך ,אמרת את זה
גם לבית המשפט ,בשיחות עם האשם ,השיחות היו תקיות לחלוטין ,הוא
עוה לעיין ,משיב על הכל .ואין שום בעיה.

ת:

לא .לא.

כב' הש' דותן:

לא .התוכן קוהרטי .התוכן קוהרטי .לא שהוא משיב על הכל.

עו"ד זו:

אוקיי.

כב' הש' דותן:

כשאי אומרת מה שלומך ,אז הוא לא ,אז הוא לא אומר בוקר טוב.

עו"ד זו:

לא .זה ברור גבירתי ,אחרת הייו טועים טעות אחרות לגמרי בתיק.

העד ,מר זגורי:

בתא הוא ,בתא הוא מאוד ,הוא מאוד פחד בתא .ואפשר היה לראות את
זה ,הוא מדבר בלחש כשמדברים על הדברים.

ש:

טוב .אבל אי לא מדבר על הפחד .אי מדבר על דברים אחרים .תראה אי,
אי ,אי אפה אותך פשוט .בתוך התמלול של הפגישה שלך ,יקח דוגמא
ביום ה .14/7 -זה ,זה תף ,איזה תף זה?

כב' הש' דותן:

ת? 22/

עו"ד זו:

.14

כב' הש' דותן:

ת20/א'.

עו"ד זו:

ת20/א' עמוד ,16

עו"ד הבדלי:

תציג לו .כל מה שאתה רוצה תציג לעד.

עו"ד זו:

אין בעיה.

כב' הש' דותן:

רגע .אחו יתן לו .רגע .תיכף אחו יתן לו את ת20/א' .רגע .הה .ופשוט
מה,
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עו"ד זו:

הוא רוצה שאי אציג לו כל דבר .אז אין בעיה.

כב' הש' דותן:

לא .לא .אחו תו את המסמך שלו .אם אתה רוצה ,אתה יכול,

עו"ד זו:

אה אוקיי ,המסמך אצלו .מצויין.

כב' הש' דותן:

כן.

עו"ד זו:

תסתכל בעמוד  16מר זגורי.

העד ,מר זגורי:

רגע .כן.

ש:

אתה אומר לו ,התפתחויות לא משה מאיפה .הוא אומר לך – שואל אותך,
מה זה התפתחויות ? הוא שאל אותך שאלה פה מה זה התפתחויות ? ואתה
מסביר לו – התפתחויות יכול להיות שזה לא בא מהזה שלך ,יכול להיות
שאפילו התפתחות זה מישהו מהם משליכה עליך ,כון?

ת:

כן.

ש:

אוקיי .בהמשך עמוד  ,24אתם מדברים על ראיות פורזיות.

עו"ד הבדלי:

רגע .מה השאלה?

כב' הש' דותן:

השאלה היא,

עו"ד הבדלי:

אתה מאמת את מה שכתוב פה?

עו"ד זו:

לא .אז אי,

כב' הש' דותן:

לא .רגע הוא ותן לו ,רגע.

)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

מספר דוגמאות ואז תבוא השאלה .אתה רוצה שאי אציג לו את כולן.

העד ,מר זגורי:

אי רוצה,

כב' הש' דותן:

אז אם אתה חושב שזה מראה שהוא לא מבין את המילה התפתחויות?

עו"ד זו:

לא .אז אי,

כב' הש' דותן:

אז העד ,אז מי ששאל מה זה התפתחויות הבין טוב מאוד מה המילה .הוא
התכוון מה ההתפתחויות שיכולות להיות בתיק.

עו"ד זו:

אז אי ,אז אי יכול לומר ,אי מכוון לפי זה כדי שכבודכם יבין.

כב' הש' דותן:

אז,
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כשהוא שואל אותו לא פחות מ 6 -פעמים מה זה פורזי ,והוא מסביר לו
מה זה פורזי,

כב' הש' דותן:

פורזי זה משהו אחר.

עו"ד זו:

לא .מאה אחוז .אי אומר רק כשמסבירים לבן אדם פעם אחת,

עו"ד הבדלי:

אי כשלא למדתי משפטים לא ידעתי מה זה פורזי.

כב' הש' דותן:

סליחה .סליחה.

עו"ד זו:

כשמסבירים לבן אדם פעם אחת מה זה פורזי ,זה בסדר .כשהוא שואל 6
פעמים בקטעים שוים ,תוך כדי עוד פעם ,אז מה זה פורזי ,מה זה פורזי,
מה זה פורזי ,וכשהוא שואלים אותו אחר כך הוא שואל מה זה שיטתי,
מה זה ספוקלציות ,מה זה כ"ל ,מה זה עימותים,

עו"ד הבדלי:

מה ,מה רוצים מהעד ?

כב' הש' דותן:

רגע.

עו"ד הבדלי:

זה כתוב .מה רוצים מהעד ?

עו"ד זו:

אי ,אי,

עו"ד הבדלי:

את האישיות שלו ,אם העד ורבלי?

כב' הש' דותן:

למשל,

)מדברים ביחד(
כב' הש' דותן:

אדוי סליחה ,אדון הבדלי ,לא .השאלה למשל כשאתה קראת לו את הקטע
שהוא אמר התפתחויות .אז זה לא שהוא לא הבין את המילה התפתחויות.
אלא הוא רצה לדעת מה ההתפתחויות שיכולות להיות בתיק הזה.

עו"ד זו:

לא גבירתי.

העד ,מר זגורי:

מה אי מתכוון.

עו"ד הבדלי:

אל תעה זגורי.

כב' הש' דותן:

זה בדיוק.

)מדברים ביחד(
כב' הש' דותן:

אבל אם אתה אומר ,אם אתה אומר שהיו שאלות אחרות שהן מצביעות,
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מצביעות על אי הבת הקרא ,אז תגיד לו .אבל ההתפתחויות מה שאתה
קראת ,זה לא מלמד על שום דבר.
עו"ד זו:

תראה אי אומר לך שבמהלך התמלול הזה ,אתה יכול להסתכל בעמודים
 ,24כשהוא שואל אותך מה זה פורזי .ובעמוד  39מה זה פורזי .ובעמוד 45
מה זה אומר פורזי.

כב' הש' דותן:

אז מה השאלה?

עו"ד זו:

ובעמוד  48משהו פורזי ,מה זה.

כב' הש' דותן:

מה השאלה?

עו"ד זו:

אי אומר לך שכמו שהוא שואל אותך מה זה פורזי ,האשם שואל אותך
שאלות רבות לגבי מילים שהוא לא מבין .אי אומר לך שכשיושבים
האשם ומדברים איתו ,וגם כשאי מדבר איתו ,ואי מדבר איתו בצורה
רצופה ומהר ,הוא לא מבין את כל מה שאומרים לו .צריך לעצור ולדבר
איתו לאט .האם זו הייתה ההתרשמות שלך גם או לא?

העד ,מר זגורי:

לא .לא.

ש:

לא .בסדר גמור .זו גם תשובה .הכל בסדר .זאת אומרת שאתה התרשמת
שאתם מהלים שיחה רגילה לגמרי .אתה שואל ,הוא עוה,

כב' הש' דותן:

כמה שים הוא בארץ ?

עו"ד זו:

מה זה?

כב' הש' דותן:

האשם כמה שים הוא בארץ?

עו"ד הבדלי:

.20

עו"ד זו:

זה לא,

כב' הש' דותן:

לא .כמה שים הוא בארץ?

עו"ד זו:

אה ,מאיזה גיל עלית לארץ ? בגיל  9הוא עלה לארץ.

כב' הש' דותן:

ואדון קדושים אי מתארת לעצמי שהוא לא רוסי .לא .כי אתם מדברים
עברית .לא .אי לא ,אי מעלה שם שאי לא יודעת אם הוא,

עו"ד זו:

כבודכם ,כבודכם גם התרשמו מכל החקירות,
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לא .מה שאי אומרת ,מה שאי אומרת ,גם מתוך הדברים שאי ראיתי,
הוא משחק כדורגל באיזה קבוצה.

עו"ד זו:

כון.

כב' הש' דותן:

אי מתארת לעצמי שאין עוד הרבה רוסים בקבוצה.

עו"ד זו:

אי לא,

כב' הש' דותן:

מדברים,

עו"ד זו:

הוא לא מבין עברית .זו לא הטעה בכלל.

כב' הש' דותן:

טוב.

עו"ד זו:

אי אומר שכל אחד והיכולות שלו .יש ,יש אדם איקס ואדם .Y

כב' הש' דותן:

טוב .הלאה.

עו"ד זו:

אי ,אי אמשיך לשאול על הדברים.

כב' הש' דותן:

תקדם.

עו"ד זו:

תראה אי אומר לך ,אי אומר לך שבכל ההקלטות ביגוד למה שאתה
אומר לו וזה מופיע בפי בית המשפט ,וגם בית המשפט יאזין לזה,
הדימיקה היא אחרת .הדימיקה היא שלך .שאתה מדבר ואומר את
הדברים בקטעים ארוכים מאוד .והאשם הוא זה רק שמשיב תשובות
לקויות ,אם בכלל שומעים אותן בחצאי משפטים .ולא כפי שאתה תארת
לו שהוא הוביל או עשה את השיחה .מה אתה אומר על זה?

עו"ד הבדלי:

גבירתי ,כבודכם זה ממש סיכומים.

כב' הש' דותן:

לא .אי ,סליחה בוא אי אגיד לך משהו עורך דין ,אי ,אי לא אגיד
שקראתי את כל התמלילים כי זה ארוך ומייגע ולא ממש ,ויצאתי מתוך
החה שאתם תפו אותי להיי לייט .אבל לא זה מה שאי התרשמתי .יש
שיחה בין שי אשים .אז אם אתה אומר שאי ,שאי ההתרשמות שלי
הייתה שגוייה ,וגם זאת אופציה ,אז תפה אותו בבקשה לקטעים
רלבטיים.

עו"ד זו:

אי ,כבודכם ,באמת הדבר הזה עולה מכל התמלולים.
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כב' הש' דותן:

אז תפה אותו .אם אתה,

עו"ד זו:

להפות לכל התמלולים?

עו"ד הבדלי:

כן .כן.

כב' הש' דותן:

להיי לייט .אדוי ההייט לייט ,לדברים הכי חשובים.

עו"ד זו:

אז ,אז ,אז הדבר יעלה ,הדבר יעלה בהמשך וגיע לזה אין בעיה.

כב' הש' דותן:

בסדר.

עו"ד זו:

זה יעלה,

כב' הש' מ .לוי:

קח בחשבון ,קח בחשבון שפורזי זה לא דוגמא טובה.

עו"ד זו:

בסדר גמור.

)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

הרבה אשים לא יודעים מה זה פורזי ,אבל כששואלים את זה  6או 7
פעמים ,זה מראה על ,זה מראה על איזה שהוא משהו .אבל בסדר.

כב' הש' דותן:

זה יכול להראות על שי דברים ולא ,ולא שיהם תואמים את ציפיותיך.

עו"ד זו:

אוקיי .טוב .תראה אתה אמרת שאתם יצרתם ,שאתה יצרת איזה שהם
יחסי כבוד בתוך התא ,כון ?

העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

כשאתה אומר יחסי כבוד ,אתה מדבר על יחסי כבוד הדדיים או יחסי כבוד
של האשם אליך ?

ת:

יחסי כבוד הדדיים .אי ,אי כיבדתי אותו ,אי התייחסתי אליו וכל ,וכל
מה שהוא דיבר איתי התייחסתי אליו .וגם תתי לו את ההרגשה שאי
החבר הכי קרוב שלו ואפשר לראות שהוא גם ,שהוא גם מתהג ככה .וזה
התבטא בצורה כזאת שהוא סיפר לי גם את הדברים שהוא סיפר לי.

ש:

כן .שהוא סיפר לך אחו גיע באמת למה שהוא סיפר לך .ומה הוא לא
סיפר לך .אבל תראה ,אתה ,אתה אומר שהוא בטח בך והיו יחסי כבוד
הדדיים .אתה זוכר סיטואציה שבה הוא הגיע למפגש עם אמא שלו בתחת
המשטרה ,וקיבל שם  2בקבוקי מים .אתה זוכר סיטואציה כזאת ? שי
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בקבוקי מים מירליים ,ואתה לקחת לו בקבוק אחד .אתה זוכר?
ת:

לא.

עו"ד זו:

לא זוכר?

העד ,מר זגורי:

לא.

ש:

טוב .האם זה כון לומר שבמהלך המפגשים אתה שבת והדגשת בפיו,
אתה גם מתפאר בכך כל הזמן ,אתה אומר לו לגבי החיסולים שעשית,
שעשית עבודה קיה ויסודית ,זה ביום  ,7/7במפגש שלך איתו.

עו"ד הבדלי:

תפה ,תפה ,חברי שיפה .העד לא צריך לזכור.

עו"ד זו:

אי,

עו"ד הבדלי:

העד ,חברי הגדיר אותו כמדובב מקצועי .אז שיפה .הוא לא צריך לזכור.

כב' הש' דותן:

רגע .סליחה .שאל את זה אחרת – אתה אמרת לו שביצעת חיסולים?

העד ,מר זגורי:

לא.

עו"ד זו:

אוקיי .תביאי  .7/7עמוד .19

עו"ד הבדלי:

איזה תף זה ? איזה תף?

עו"ד קרן:

שיה .יש כמה מפגשים ב.7/7 -

כב' הש' דותן:

איזה תף ? תגיד לו אחו יתן את שלו.

עו"ד קרן:

זה  ,7/7המפגש האחרון.

כב' הש' דותן:

איזה תף זה?

עו"ד זו:

אי לא יודע.

כב' הש' דותן:

אחו יתן לו את שלו.

עו"ד קרן:

אי מיד אומרת לגבירתי .מיד.

כב' הש' דותן:

את המסמך ההוא ,יש לו עוד מסמך לעד ? אז אפשר לקחת את זה בחזרה.
יכול להיות ,איזה תף זה בבקשה?

עו"ד זו:

טוב תראה,

עו"ד קרן:

ת.11/

כב' הש' דותן:

ת .11/אתה,
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עו"ד זו:

אתה אומר לו ,אתה אומר לו,

כב' הש' דותן:

רגע רגע .דקה אחת .אחו רוצים לאתר את זה ולתת לעד כדי לחסוך את
כל התמלול.

העד ,מר זגורי:

איזה עמוד?

עו"ד זו:

עמוד .19

ת:

כן.

עו"ד קרן:

גבירתי זה ת ,8/סליחה .כי פשוט,

כב' הש' דותן:

ת?8/

עו"ד קרן:

ת .8/כן.

כב' הש' דותן:

סליחה .ת.8/

עו"ד הבדלי:

ת ,8/איזה עמוד?

עו"ד קרן:

.19

עו"ד הבדלי:

איפה ? איפה?

עו"ד זו:

כן .אי יכול כבודכם?

כב' הש' דותן:

כן .כן.

עו"ד זו:

תראה כל השיחה .כל התחלה זה הכל ,הכל כתוב לוחש ,לוחש ,לא ברור.
לוחש .ואז אתה אומר לו ,בעמוד  .19אתה אומר לו לך תדע איך זה בוצע.
מה בוצע ? לך תדע מה שאר בזירה .מה ,מו ,מי ? לך תדע .אתה לא יכול
לדעת אחי .לך תדע איך הוא ביצע את זה .לפי איך ,לפי איך שהוא ביצע
אלי טביב ,זה ,זה מפגרים .זה חובבי אחו שרמוטה .מה קרה לך ,אי
משהו יכול לצאת מהידיים שלי חי ? אם אי בא אליו כזה ,וואלה אי
עושה לו וידוי על וידוי על וידוי .זה עשה את זה חובבי אחו שרמוטה .מה
קרה לך .משאירים בן אדם חי פצוע ? ממתי ? אתה למעשה בא ואומר לו,

עו"ד הבדלי:

איפה הוא אמר פה על חיסולים?

העד ,מר זגורי:

אתה ,אי לא אמרתי ש ,אי לא אמרתי,

עו"ד זו:

שלא הוציא מישהו חי מתחת לידיים שלו ,אה ,זה לא חיסולים ? סליחה.
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כן.
העד ,מר זגורי:

אי לא אמרתי ,אתה שאלת לפי זה שאלה אם אי התוודאתי בפיו על
חיסולים שעשיתי וסיפרתי לו על חיסולים שעשיתי.

ש:

כן .אוקיי.

ת:

אמרתי לך שלא ,לא סיפרתי לו על חיסולים שעשיתי .תתי לו דוגמא כדי
להמחיש לו .אלף ,זה חלק מהאסטרטגיה כדי להראות לו,

ש:

כן .טוב.

ת:

שיש לו עם מי לדבר .שאי מבין בושא הזה.

ש:

כן .אוקיי.

ת:

אבל לא באתי ואמרתי לו תקשיב אי חיסלתי  30איש .אז אי יודע שזה,

ש:

אוקיי.

ת:

זה לא .אבל אי אגיד לך משהו ,אם זה היה מקדם איזה שהוא תיק של
רצח ,גם זה ,גם זה בסדר .אין בעיה .מה ,מה ,איפה הבעיה בזה?

עו"ד זו:

אוקיי .זאת אומרת שמבחיתך ,מבחיתך אפשר לומר שהמטרה מקדשת
את האמצעים ,אם זה היה מקדם תיק של רצח ,אז זה גם בסדר?

העד ,מר זגורי:

לא .לא.

ש:

אתה אמרת את זה הרגע.

ת:

צדק ,צדק עשה אחי .לא .לא .מה שאתה אומר עכשיו,

ש:

אתה אמרת הרגע.

ת:

לא .זה לא מה שאמרתי.

ש:

כן.

ת:

מה ,יש פה בית משפט .תגיד לי אתה עוד פעם,

ש:

אמרת אם זה מקדם תיק של רצח,

)מדברים ביחד(
העד ,מר זגורי:

תגיד לי אתה עוד פעם ,אחו אשים איטליגטים ,צריך להתבייש להגיד
את זה.
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כב' הש' דותן:

לא .זה לא,

העד ,מר זגורי:

זה לא מה שאמרתי .זה היה לפי שיה.

כב' הש' דותן:

זה לא מה שהוא אמר .אם זה מקדם ,אם זה מקדם אותו בכיוון שלו
להשיג איפורמציה ,אז הוא מוכן לעשות ,לחוות חוות דעת מקצועית על,
על הביצועים.

עו"ד זו:

מה ,מה שהוא אמר אם זה,

כב' הש' דותן:

מה שהקראת פה ,זה שהוא אמר ,איזה חובבי מי שעשה את הדבר הזה.

עו"ד זו:

כון .כון.

כב' הש' דותן:

אם אי הייתי שם הייתי עושה את זה יותר טוב .אמר.

עו"ד הבדלי:

כון.

עו"ד זו:

לא .כבודכם הוא לא ,הוא לא אומר אם .הוא אמר אי עושה.

עו"ד הבדלי:

לא .לא .לא.

עו"ד זו:

אבל זה מה שאמר כאן ,מה זה לא?

עו"ד הבדלי:

אי עושה לו וידוי ,לטביב .אם אי הייתי שם,

)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

הכל בסדר.

כב' הש' דותן:

לא .הרי אדוי,

עו"ד זו:

אי לא אומר שהוא מבצע חיסולים.

כב' הש' דותן:

כשאתה קורא את כל התוכן ,אז יש הרבה אשים שוהגים להשתמש
בלשון הווה לגבי ,לגבי זמים אחרים.

עו"ד זו:

אוקיי.

כב' הש' דותן:

אם אי הייתי שם ,אז זה מה שאי הייתי עושה .זה מה שהוא אומר כאן.
זה ברור התוכן של הדברים.

עו"ד זו:

אי לא ,אי לא מסה לחפש כבודכם כדי להאשים אותו באיזה שהוא תיק
אחר.

כב' הש' דותן:

לא .לא .מה שאתה הקראת ,הקטע שאתה הקראת ,זו חוות דעת מקצועית
98

בית המשפט המחוזי בתל אביב  יפו
תפ"ח  49843-07-15מדית ישראל  'רוביסקי)עציר(

 03מרץ 2016

על ביצוע ,על ביצוע ,על אופן ביצוע העבירה .זה הכל.
עו"ד זו:

תראה אי ,אי שואל אותך את זה ,לא כדי לדעת אם עשית חיסולים או
לא עשית חיסולים בעבר .זה גם לא מעיין אותי .אי אומר לך שבתוך כל
המפגשים בייכם ,עולה ,בולטת העובדה בצורה מאוד ברורה הדומיטיות
שלך לגביו .זאת אומרת שאתה מצא בעמדת כוח לעומת האשם .האם
זאת המטרה שרצית להגיע אליה ? או שאתה אומר שההתרשמות שלי היא
שגויה ,ואתם ביחסי כוחות שוויויים ?

העד ,מר זגורי:

סיבכת אותי .אי,

ש:

אז בוא אי אשאל אותך .אי לא אסבך אותך .האם התחושה שלך כשאתה
יושב עם האשם ,כשאתה יושב עם האשם בתא ,אתה מרגיש שאתה יושב
עם בן אדם שווה כוחות אליך ,או שאתה כן מסה ליצור איזה שהוא מצג
מסויים ,איזה שהוא מצב מסויים שהוא יפחד ממך?

ת:

ישבתי מול בן אדם עם ,בחור צעיר ,ספורטאי ,עם באמת עם ראש על
הכתפיים.

ש:

אוקיי.

ת:

ובאיזה שהוא שלב ,בשלב הראשון הוא היה פחות לחוץ ,שזה היה התיק
של ,של ההתפרצות .אחרי זה כשזה היה סיון לרצח הוא היה יותר ,היה
שיוי בהתהגות שלו מבחית הלחץ שלו .לא מעבר לזה .כל מה שהוא שאל
אותי ,הוא שאל בהכרה ,הכל היה מאוד מאוד ברור .הוא גם זהר .אפשר
לראות בזהירות שלו ,איך שהוא זהר.

ש:

כן .אוקיי.

ת:

אפילו שאחו יושבים לבד ,הוא זהר ומוריד את הלחץ ,וזה ,ואפשר
לראות את האותטיות של זה בזה שהוא זהר.

ש:

אוקיי.

ת:

כשאתה רואה שהבן אדם עם הראש על הכתפיים זהר ממה שהוא אומר,
זהר ממה שהוא מוציא מהפה .אפשר לראות את זה כשאחו בתא באופן
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קיצוי בתיק של ההתפרצות.
ש:

אוקיי.

ת:

ואחר כך במפגש בבית המשפט .אבל אפשר לראות גם את ההבדל כשאחו
בחוץ ,איך הוא מדבר יותר בפתיחות .וכן אומר דברים .אבל עדיין לחוץ.

ש:

אוקיי.

כב' הש' דותן:

האם,

העד ,מר זגורי:

עכשיו אם אתה רוצה להוציא דברים מהקשרם וכל זה ,בוא ביא כל דבר,
אי אשב איתך ואי אסביר לך מה לפי ומה אחרי.

עו"ד זו:

אחו תיכף ראה.

כב' הש' דותן:

האם ,אי אשאל את זה אחרת .האם אתה יסית להציג את עצמך כאדם
בכיר בהיררכיה שיש ,שכדאי להתחבר איתך?

העד ,מר זגורי:

שכדאי להתייעץ איתו.

עו"ד זו:

טוב .אי מבין .מה זה דרדלה ?

ת:

דרדלה זה רעוע.

ש:

רעוע .מה זה אומר ? אם אתה מכה אדם דרדלה ,למה אתה מתכוון?

ת:

אבל זה לא משתמע ,דרדלה – רעוע .מקבילים.

ש:

זאת אומרת שזה משהו חלש ?

ת:

כן .דרדלה זה חלש רעוע.

ש:

אוקיי .אז אי אומר לך שב -ת20/א' ,שזה ,אין לו מה להראות לו את זה,
כי זה ,זה הדיסק ? אי מפה לדיסק.

עו"ד הבדלי:

תשמיע לו.

עו"ד זו:

אחו תיכף שמיע לו את זה אם צריך .אם צריך אז שמיע לו.

כב' הש' דותן:

אדון הבדלי תעקוב אחרי מה שחברך אומר.

עו"ד הבדלי:

הוא אומר שאין לו מה להראות לו בדיסק.

עו"ד זו:

אין מה להראות ,בתוך הדיסק שומעים את זה .אי אגיד לו את זה ואם
הוא יגיד שהוא לא אמר את זה ,אז הוא לא אמר את זה .למה אי לא צריך
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להשמיע לו ? אולי חסוך את השמיעה.
עו"ד הבדלי:

בסדר.

עו"ד זו:

טוב .שומעים אותך בהקלטה מדבר עם השוטרים .זה לא מתומלל .ואתה
מכה את האשם דרדלה .אתה זוכר דבר כזה ? תיכף ישמיעו לך את זה.

העד ,מר זגורי:

יכול להיות ,אבל כן ,ו אז מה ? איפה הבעיה ? אי גם עכשיו חושב שהוא
היה דרדלה.

ש:

אז שיה .אז גם עכשיו ,אז גם עכשיו אתה חושב שהוא היה דרדלה?

ת:

כן.

ש:

זאת אומרת רעוע .שזה לא משתמע לשתי פים.

ת:

לא .אי אסביר את הדרדלה.

ש:

טוב .אז בוא תסביר.

ת:

הוא בהתחלה כסתי לתיק של התפרצות .וזה היה ראה לי סתם סיזיפי
וזה ,כי זה תיק של התפרצות .אחרי זה כשאמרו לי שזה תיק של סיון
לרצח ,זה מבחית ההתעייות ,מהבחיה שלי זה ההתעייות היא יותר
גבוהה ,יש בזה יותר ,וברגע שהיה הקטע של הרצח ,כאילו הייתי בטוח
שבגלל שאיך שהוא התהג בתא ,פה בכלל הוא לא ידבר ,הוא לא כלום.
ופתאום בתרגיל הופתעתי .הוא דיבר על הכל בצורה פתוחה .ואז המילה
שהייתה היא דרדלה כאילו הוא הרבה יותר חלשלוש ממה שחשבתי .כי
בתא הוא התהג אחרת .וכראה בחוץ האווירה של בחוץ תה לו את
הבטחון להגיד דברים ובעצם לפתוח את כל מה שהוא פתח .וזה הדרדלה.

ש:

זה הדרדלה .הבתי .אבל מה שאתה בעצם אמרת לו עכשיו ,שזה שלמעשה
בתיק של ההתפרצות הוא לא דיבר ולא אמר .אתה אמרת את זה לא אי.

ת:

הוא לא תן .הוא לא תן .הוא לא ,לא אמר .הוא כן אמר את זה כבודכם.

)מדברים ביחד(
עו"ד הבדלי:

הוא לא אמר את זה.

)מדברים ביחד(
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הוא לא אמר את זה כבודכם .באמת.

)מדברים ביחד(
עו"ד קרן:

אבל זה בהקלטה.

כב' הש' דותן:

גבירתי,

עו"ד הבדלי:

אם זה בהקלטה אז זה מתומלל.

כב' הש' דותן:

קיביצר לא מדבר .אחו לא משחקים פה קלפים ,אבל מדבר עורך דין
אחד.

עו"ד הבדלי:

כבודכם הוא לא אמר,

כב' הש' דותן:

כן.

עו"ד הבדלי:

הוא לא אמר,

עו"ד זו:

אתה מתגד למשהו שאי אומר ?

עו"ד הבדלי:

כן .אי ,אי,

כב' הש' דותן:

רגע ,סליחה מה הייתה השאלה?

עו"ד הבדלי:

אי לא יודע .אי צריך שהוא יכתוב את הכרעת הדין העד .אז אולי עצור
פה .אבל אי חושב שכבודכם יכתוב בסוף את הכרעת הדין.

כב' הש' דותן:

לצערו .כן.

עו"ד הבדלי:

אז כל,

כב' הש' דותן:

עכשיו מה ,מה הייתה השאלה האחרוה ? כן.

עו"ד זו:

כבודכם הוא אמר מקודם ,וזה שמע בהקלטה ,זה גם ישמע בהקלטה,
שבתיק ההתפרצות הוא לא הרגיש שהוא מדבר.

עו"ד הבדלי:

לא כון.

כב' הש' דותן:

לא .בתיק ההתפרצות,

עו"ד הבדלי:

הוא אמר שבתוך התא הוא לא דיבר.

כב' הש' דותן:

בתוך התא .הוא הרגיש בתוך התא,

עו"ד זו:

אז זה היה בתוך התא התיק של ההתפרצות .סליחה.

)מדברים ביחד(
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כב' הש' מ .לוי:

אבל הוא לא דיבר,

כב' הש' דותן:

הוא אמר ככה  -בתוך התא .סליחה ,הוא אומר בתוך התא ,האיש היה צוק
איתן .לא דיבר ולא אמר ושמר על זכות,

עו"ד זו:

אבל אי,

כב' הש' דותן:

ושמר וזהר.

עו"ד זו:

כון.

כב' הש' דותן:

ברגע שיצאו ,פתחו חרצובות לשוו.

עו"ד זו:

אבל זה מה שאי אומר.

כב' הש' דותן:

זה מה שהוא אמר.

עו"ד זו:

אוקיי .אז זה בדיוק מה שאמרתי.

כב' הש' דותן:

ומבחיתו מי שכך והג ,הוא דרדלה .זאת השקפתו ואחו חליט מה
שאחו חליט.

עו"ד זו:

אוקיי .זאת אומרת שגם להשקפתך ,למה שאתה אומר ,בתא כשאתם
יושבים בתוך התא ולא מחוץ לתא ,אי לא מדבר על מחוץ לתא .הבתי
מחוץ לתא .אז הוא לא מספר לך על דברים שהוא עשה והוא לא מפליל את
עצמו בדברים .זה מה שאתה אומר.

העד ,מר זגורי:

הוא מפליל את עצמו בהתפרצות .אבל ממש ,כן ,אבל ממש ממש זה היה,
זה היה קטן כשקראו את הפרוטוקול ,אבל אפשר לראות שברוב הזמן
שאחו ביחד ,ברוב המכריע של הזמן שאחו ביחד ,הוא מאוד חושש לזה.
אי בגלל היכולות שלי ,עם כל הציעות כאילו ,בגלל היכולות שלי ,הבאתי
אותו גם בתוך התא ,וגם במצבי לחץ לאיזה שהוא מצב שהוא כן אמר
דברים על ההתפרצויות ,דברים קטים אמר אותם בלחש ,אמר אותם
מאוד מאוד ,גם אפשר לראות את זה בתמלול שהמון המון לא ברור בתוך
התא בגלל שהוא פוחד מהתא.

ש:

אוקיי.

ת:

בגלל שהוא פוחד מהתא .והוא גם אמר את זה .אז כך שזה לא ,הוא אמר
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את זה,
עו"ד הבדלי:

כון.

עו"ד זו:

הוא אמר לך שהוא פוחד מהקלטות .זה מה שאתה אומר ,כון?

העד ,מר זגורי:

הוא אמר בתא ,כשדיברו על הקטע שהמקום הזה לא טוב ,הוא אמר
המקום הזה לא טוב .כאילו התכווו ,הוא תכוון לא טוב מהבחיה הזאת.

ש:

אז אתה אומר שלך הוא אמר שהוא מפחד מהקלטות ,כון ? זה מה שאתה
אומר ,שהוא אמר לך בתא שהוא מפחד מהקלטות.

ת:

אי לא יודע את המילים המדוייקות .אבל כן .הוא ,הבתי את זה ממו.

ש:

אוקיי .אז אי אומר לך שביום  14/7באותו ,באותו תמלול שישמעו בדיסק,
איפה ששומעים את הדרדלה ,אתה אומר לשוטרים – הוא מפחד להגיד לי
שהוא מפחד מהקלטות כדי לא לפגוע בי.

ת:

אי אמרתי לך ,אי מבין את זה דרך הדברים שלו .אמרתי לך אי לא זוכר
את המילים המדוייקות.

עו"ד זו:

אז בוא תקשיב ,אז אי אומר לך זה מה ששומעים אותך אומר בהקלטה.

העד ,מר זגורי:

אז זה מה שאמרתי.

עו"ד הבדלי:

אבל אפשר לשמוע את ההקשר ?  14/7זה שבוע אחרי שהוא פתח בפיו.
אפשר לפתוח את ההקשר או סתם להגיד משפט תלוי באוויר?

עו"ד זו:

אפשר לשמוע ,צריך לשמוע בשביל לראות את כל ההקלטה.

עו"ד הבדלי:

אז בוא שמע.

עו"ד זו:

הכל בסדר .צריכים לשמוע את זה .אי רק שואל שאלה אחרת .אי שואל
לגבי החלק כדי לא לפגוע בך .מה זאת אומרת לא לפגוע בך?

עו"ד הבדלי:

סליחה .אי מתגד .הוא שואל,

עו"ד זו:

למה אתה מתגד?

עו"ד הבדלי:

כי אתה שואל את,

עו"ד זו:

אז שיגיד לא זוכר .אבל על מה ההתגדות?

עו"ד הבדלי:

אז ,תן לי להתגד עורך דין זו .עשה את זה בצורה מסודרת.
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עו"ד זו:

אי לא מבין .אי לא צריך,

עו"ד הבדלי:

כי אתה שואל את העד פרשות למה שאמר האשם.

עו"ד זו:

לא.

עו"ד הבדלי:

אם,
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)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

זה הוא אמר.

עו"ד הבדלי:

לא.

עו"ד זו:

סליחה.

כב' הש' דותן:

תמשיכו לדבר ביחד .אי לא מתכוות להתייחס .מה ההתגדות ? מה ,רגע.
מה ,למה ההתגדות?

עו"ד זו:

אי אומר מה שהוא אמר.

כב' הש' דותן:

מה ההתגדות ? מותר לשאול מה הוא הבין מדברי האשם.

עו"ד זו:

זה לא דברים של האשם .זה דברים שלו .הוא אומר את זה.

כב' הש' דותן:

אוקיי .תשאל את השאלה.

עו"ד זו:

אי אומר לך שאתה אמרת לשוטרים – הוא מפחד .הכווה האשם להגיד
לי שהוא מפחד מהקלטות כדי לא לפגוע בי .אתה זוכר שאמרו לך את זה
או לא .מה יש לך פה לשחק?

העד ,מר זגורי:

לא .אי לא זוכר .אבל אם אמרתי דבר כזה ,אז יש לזה הסבר הגיוי.

ש:

כן .אוקיי .מה ההסבר?

ת:

שהוא ,שהוא ,שהוא לא רוצה לפגוע בי ,שאי לא אחשוב כאילו שהוא
חושב שאי שוטר ,או שהוא ,אז הוא מע מזה .כי הוא מאוד מכבד אותי.
התהגות בוטה בין שי אסירים ,היא ,היא כרוכה בהמון ,המון המון פחד
וחשש ואחד לא מאמין בשי ,בגלל שבסך הכל שי אשים שלא מכירים
שמגיעים לאותו תא המעצר ,ומודעים לקטע של הדיבוב כמו שהוא אמר
והוא מודע לזה .בהתחלה איך שהוא כס לתאים,

כב' הש' דותן:

הוא מדבר על זה בהתחלה.
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העד ,מר זגורי:

הוא מאוד מאוד מודע לזה .אז ,אי לא יודע כאילו ,זה לעשות מזה סלט.

עו"ד זו:

כבודכם,

כב' הש' דותן:

אחו עשה הפסקה.

עו"ד זו:

לפי שאי מתחיל עם העדויות עצמן שזה הושא,

כב' הש' דותן:

אחו עשה עכשיו הפסקה ,חצי שעה .ואחו גם לכל מי שקפא ,אחו
עלה קצת את הטמפרטורה.

עו"ד הבדלי:

תודה גבירתי.

כב' הש' דותן:

עכשיו ,כן עכשיו בקשר לשאלה שלך של ה 10 -בחודש וכן האלה ,שאדוי
וכן הלאה .אז זכרתי אחרי שיש לו אופציה של  ,9/3אם אתם רוצים
להחליף את זה ב ,9/3-אחו היה מוכים.

עו"ד הבדלי:

אי לא אוכל.

כב' הש' דותן:

אה ,אתה לא תוכל ? טוב.

עו"ד הבדלי:

פשוט לצורך איזה שהוא טיפול וסיעה לחו"ל לצורך משהו מוסדר .לא
סתם .לא הייתי מבקש,

עו"ד זו:

אי אין לי התגדות.

)מדברים ביחד(
כב' הש' דותן:

לא .לא .אם זה סיעה ,סיעה ,אי לא,

)מדברים על תאריכים(

]לאחר הפסקה[
כב' הש' דותן:

תיכף יגיע האיש .מקווה שכולם מאוששים וחו .אי לא יודעת ,הרי זה מן
המפורסמות הושא הזה של הקור באולם הזה.

עו"ד הבדלי:

אין לי בעיה עם זה.

כב' הש' דותן:

לא .כי הורדו ל 18 -מעלות .זוכים צדיקים ,כי שי הקולגים שלי מחו .כן.

עו"ד זו:

אפשר?

כב' הש' דותן:

לא .לא .אי אפשר .הוא לא פה .הוא מוכרח לעבור משם .טוב .כן .בבקשה.
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עו"ד זו:

מר זגורי אתה איתו?

העד ,מר זגורי:

כן.

כב' הש' דותן:

כן .כן.

עו"ד זו:

טוב .תראה בוא גיע לעדויות שלך שהוגשו לבית המשפט ,ותחיל ב,1/ -
העדות שלך מיום  7/7שעה  .13:21אתה בעדות הזו למעשה ביום ,7/7
מספר גם על המפגשים שהיו ב ,5 -גם ב 6 -וגם ב 7 -באותו יום ,כון ? אתה
יכול להחזיק,

עו"ד הבדלי:

אתה יכול רק אם אפשר שזה יהיה בפיו?

עו"ד זו:

כן .אמרתי שאתה יכול להחזיק את זה מולך.

כב' הש' דותן:

אז הה .1/

עו"ד זו:

.1/

העד ,מר זגורי:

.1/

עו"ד הבדלי:

.1/

ש:

העדות הראשוה.

כב' הש' דותן:

תיכף אחו מסור.

עו"ד זו:

אתה מחזיק את  1/מר זגורי?

העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

בעדות הזאת למעשה אתה מוסר את כל מה שהיה במפגשים ,בשלושת
המפגשים הראשוים 6 ,5 ,ו ,7 -כון?

ת:

כן.

ש:

כן ? אוקיי .זאת אומרת שלמעשה את ,את העדות הזאת אתה לא מוסר
מיד לאחר המפגש בחמישי ,וגם לא בשישי ,וב 7/7 -אתה פגש ,מוסר את
הדברים .יש סיבה שלא אחרי המפגש הראשון מיד הדברים מתועדים ? או
שזה,

עו"ד הבדלי:

מתגד.

עו"ד זו:

לא סיימתי את השאלה או שזה והל הפעולה.
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כב' הש' דותן:

סליחה.

עו"ד זו:

אי מבקש,

כב' הש' דותן:

ההתגדות שמה תשובה בפי העד ואי מקווה שזאת הפעם האחרוה .פשוט
אתה שם דברים בפיו.

עו"ד הבדלי:

כי גבירתי ,השאלה הייתה האם יש סיבה,

כב' הש' דותן:

אדוי,

עו"ד הבדלי:

שלא גבו ממך הודעה.

כב' הש' דותן:

כון .יכול להיות שהוא,

עו"ד הבדלי:

איך,

כב' הש' דותן:

סליחה אדוי .יכול להיות שהוא אמר שהוא חולה וכואב לו הראש ,ולכן
לא גבו ממו הודעה .אז לכן אדוי מתבקש לא לשים תשובות בפי העד .כי
ראשית,

עו"ד הבדלי:

אם גבירתי אומרת לי שזאת שאלה לגיטימית לעד ,אי אשב.

כב' הש' דותן:

זו שאלה לגיטימית ,אבל ההתגדות לא לגיטימית.

עו"ד הבדלי:

אז אי חוזר בי.

כב' הש' דותן:

תודה רבה .והדברים מוקלטים ואי אחר כך מאוד מצטערת לקרוא את
זה.

כב' הש' מ .לוי:

הבת את השאלה ? ותשובה?

כב' הש' דותן:

כן.

עו"ד זו:

והתשובה מר זגורי ?

העד ,מר זגורי:

עוד פעם,

ש:

יש סיבה שלא מסרת מיד לאחר החמישי את העדות ,ורק בשביעי ? הייתה
סיבה מסויימת או שזו דרך הפעולה שלכם ? אחת לכמה ימים מוסרים
עדות?

כב' הש' דותן:

לא שלכם.

עו"ד זו:

סליחה .זאת דרך הפעולה שהייתה לך שאתה מכיר שאחת לכמה ימים
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גובים עדות?
העד ,מר זגורי:

אתה צריך לשאול את השאלה הזאת אותם .אי אין לי מושג למה הם עשו
את זה.

ש:

אוקיי .בסדר גמור .זה הכל .עכשיו,

כב' הש' דותן:

הה עובדה .העד הבין את הרמז.

עו"ד זו:

בסדר גמור .עכשיו תראה ,בפגישה הזו ,בעדות הזאת אתה מדבר רק על
עיין ההתפרצות ,כון?

העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

אוקיי .זאת אומרת שבשלב הזה אחרי  3מפגשים עם האשם ,סליחה 4
מפגשים היו ,אתה כסת ויצאת ,אבל  3מועדים שוים ,עוד לא עלה
במילה אחת עיין הרצח או סיון הרצח .סיון הרצח יותר מעיין אותי.
סיון הרצח לא עלה ,כון ?

ת:

כן.

ש:

אי לא שומע.

כב' הש' מ .לוי:

הוא אמר כן .הוא אמר כן.

עו"ד זו:

יפה.

כב' הש' מ .לוי:

תואיל להרים את הקול אדוי.

עו"ד זו:

אוקיי.

כב' הש' מ .לוי:

אחרי ההפסקה חוזרים עם יותר כוח ,לא ?

העד ,מר זגורי:

כן.

כב' הש' מ .לוי:

אז קצת להרים את הקול.

עו"ד זו:

טוב .אוקיי .עכשיו תראה ,למעשה הגיוית זה יכול להשתלב ,כי רק ב7/7 -
בחקירה השיה מטיחים בו באשם את עיין סיון הרצח והרצח .ובשלב
הזה למעשה הוא חקר על התפרצות .אי אומר לך את זה .אבל אי אומר
לך משהו וסף ,כשהאשם עצר ,את זה אי לא יודע אם אתה יודע או לא
יודע ,אבל אי אומר לך את זה ,זה לא האשם עצר ,סליחה .ביום 5/7
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עצר ישראל קדושים ביחד עם האשם ברכב שישראל קדושים אומרים
ליד האשם ,אומרים השוטרים שעוצרים אותו אומרים לו שהוא עצר
בחשד לרצח וסיון רצח ,ואז משחררים את האשם .אתה ידעת דבר כזה?
העד ,מר זגורי:

לא.

ש:

לא ידעת דבר כזה .אבל אי אומר לך שלמעשה בשלב הזה כשהאשם מגיע
למשטרה והוא חקר על התפרצות ,כשאומרים לו שהוא חקר על
התפרצות וחשד לקשר עם ישראל קדושים ,הוא יודע שישראל קדושים
עצור על רצח ויסיון רצח .אי אומר לך את זה כתון.

כב' הש' דותן:

אז מה השאלה?

כב' הש' מ .לוי:

מה השאלה לעד?

עו"ד זו:

אי אגיד לך מה השאלה מר זגורי.

העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

אתה אמרת מקודם שמה שבער לאשם לדבר לאחר מכן היה על הרצח
וסיון לרצח וזה הטריד,

כב' הש' דותן:

לא .לא .לא כון.

עו"ד זו:

סליחה .סליחה .סליחה .על סיון לרצח כי זה הטריד אותו .זה מה
שהטריד אותו וזה מה שבער לו בעצמותיו ,כון?

העד ,מר זגורי:

אחרי רק שתודרכתי על סיון הרצח .רק אחרי .זאת אומרת אי מבין
שכאילו רק אחרי שחקרו אותו ,רק אז הוא דיבר על זה ,וגם זה לא היה
בתאים של התא .זה היה בתאים של מחוץ לתא .בגלל זה.

ש:

אוקיי .מה זאת אומרת,

ת:

כל מה שאתה ,כל מה שאתה רואה פה בזה,

ש:

כן.

ת:

זה תאים של התא.

ש:

אין בעיה .אין שום בעיה .אבל מה זאת אומרת תודרכת על סיון הרצח ?

ת:

אחרי שתודרכתי שיש תיק וסף של רצח וסיון לרצח ,ואז במפגש הבא
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בייו היה שהוא גם כן חקר על הרצח והסיון לרצח .אז כל המהות של
השיחה בייו הייתה שוה .כל המהות של השיחה עברה להיות על הקטע
של סיון הרצח.
ש:

אז אי רק ,רק עובר איתך רגע אחד אחורה .ברשות כבודכם אי מפה
להסכם הפעלה מיום .7/7

כב' הש' דותן:

כן.

עו"ד זו:

איזה ,איזה תף זה ? סליחה.

עו"ד הבדלי:

ת .90/ת.90/

עו"ד זו:

ת .90/בהסכם ההפעלה יש גם טופס תדרוך וגם בטופס התדרוך הזה כתוב
שהעבירה בגיה הוא עצור היא סחיטה באיומים .בטופס התדרוך לגבי מה
שתודרכת.

העד ,מר זגורי:

אי לא ,אי לא זוכר את הדבר הזה.

כב' הש' דותן:

אבל כבר דברו על זה.

)מדברים ביחד(
העד ,מר זגורי:

כבר פעם שיה ושלישית שאתה אומר את זה.

עו"ד זו:

לא.

כב' הש' דותן:

דיברו על זה כבר לפי ההפסקה.

עו"ד זו:

דיברו על זה בהקשר ,היו שי תדרוכים כבודכם.

כב' הש' דותן:

אה ,אז אחו ,אז,

עו"ד זו:

העיין של ,של סחיטה באיומים,

כב' הש' דותן:

חשבתי שדברו על שיהם קודם.

עו"ד זו:

לא .לא .דברו רק על ה.5/7 -

כב' הש' דותן:

טוב.

עו"ד זו:

ב 7/7 -הוא גם תודרך על סחיטה באיומים.

כב' הש' דותן:

כן.

עו"ד זו:

לפי התדרוך .יכול להיות שזה שטץ .אבל לפי התדרוך הזה הוא תודרך .לא
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כתוב שם לא רצח ולא סיון רצח .אתה ,אי לא מדבר איתך על ה.5/7 -
התדרוך ראה אותו תדרוך .זה ראה ,ראה העתק הדבק .אבל גם ב7/7 -
אתה תודרכת על סחיטה באיומים.
העד ,מר זגורי:

לא .אי ב 7/7 -תודרכתי על רצח וסיון לרצח.

ש:

אוקיי.

ת:

זה מה שאי זוכר.

ש:

מאה אחוז .לגיטימי לגמרי .תראה אי אגיד לך למה אי שואל את זה .כי
למעשה ,אי ,אי אשאל אותך ,אי אשאל אותך שאלה כזו ,לדעתך ,אי לא
יודע אולי חברי ירצה להתגד ,אבל אם הוא לא יתגד ,אתה מוזמן לקבל
את דעתך האישית .כשהאשם יושב איתך ומדבר איתך בזמן הזה על תיק
ההתפרצות ,אתה יכול להסכים איתי שאם הוא היה יודע שהוא חשוד
בשלב הזה ,אם הוא היה יודע שהוא חשוד בסיון רצח ,זה קצת היה
מטריד אותו יותר ?

כב' הש' דותן:

החלטה.
החלטה

איננו עוסקים בתיאוריות מה חושב העד ,על הלוך נפשו של הנאשם.

ניתנה והודעה היום 3 ,במרץ  ,2016במעמד הצדדים.

____________________

_____________________
____________________
שרה דותן ,שופטת  אב"ד

עו"ד זו:

מרדכי לוי ,שופט

ירון לוי ,שופט

מאה אחוז .מאה אחוז .עכשיו תראה ,אתה בהודעה שלך ,בוא עבור
להודעה שלך ,אתה מחזיק אותה ביד ?
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העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

את  ? 1/אוקיי .אתה אומר ככה ,אתה בהודעה שלך מספר לחוקר ,ככה
אתה אומר ,ואי ,ואי מפה אותך בדיוק להודעה כדי שזה יהיה מדוייק.
לשורות ,משורות  5ואילך אתה אומר שהאשם מספר לך על ההתפרצות
שהוא היה עם כפפות ,שזה היה בבין ,שהוא היה עם עוד  2שותפים
ושאומרים לו שיש לו סכסוכים ושיכיו אותו למשפחת קדושים ,ושהוא
חבר טוב של ישראל קדושים .את כל זה אתה ,אתה מספר בהודעה שלך,
כון?

ת:

כן.

ש:

אוקיי .אתה עומד על זה שמה שאתה מספר בהודעה שלך ,זה דברים
שהאשם אמר לך ?

ת:

כן.

ש:

בעצמו?

ת:

זה דברים ,זה דברים שעלו בשיחות בייו וזה לפי מיטב זכרוי .את
המילים המדוייקות אפשר לראות בתמלול.

עו"ד זו:

אי מעריך את ההגיות שלך שאתה אומר שזה למיטב זכרוך.

העד ,מר זגורי:

כי זה אחרי  3ימים.

ש:

תודה .אבל אתה מסכים איתי שב –  7/7כשמסרת את הדברים ,הזכרון
שלך היה יותר טרי מהיום ,כון ? מן הסתם.

ת:

ברור .גם ,כל מה שאמרתי לך,

עו"ד הבדלי:

אי לא רוצה להפריע .אבל,

כב' הש' דותן:

אל תפריע.

עו"ד הבדלי:

אבל זה משה מה ,מה ,מה אמר העד?

כב' הש' דותן:

בוודאי.

עו"ד הבדלי:

באמת זה משה ? כן?

כב' הש' דותן:

בוודאי.
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טוב .אי מסה להבין כי זו אמרה של האשם ,והיא מוקלטת .אז אם
רשום אז רשום.

)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

אי שואל שאלה,

עו"ד הבדלי:

כן .אבל למה זה משה?

כב' הש' דותן:

אבל אדוי ,סליחה .אין לך זכות להתערב כדי לברר מה כווותיו של חברך,
ואי מבקשת שתפסיק להפריע.

עו"ד הבדלי:

טוב .כן.

עו"ד זו:

בוא אי אעבור איתך דבר דבר על מה שאתה מוסר באותה עדות ,ואי
אראה לך ,ואי אתחיל ב -ת 3/כבודכם .אפשר לתת לו גם את ת .3/זה
אותה חקירה מיום  .6/7את התמלול של החקירה שהוא אומר שהכל
מוקלט .אי,

כב' הש' דותן:

רגע .איזה תף?

עו"ד זו:

ת.3/

כב' הש' דותן:

ת 3/זה ,זה תמלול של השיחה שלו.

עו"ד זו:

כן .של השיחה שלו.

כב' הש' דותן:

זו לא חקירה שלו?

עו"ד זו:

לא .לא .זו שיחה .סליחה על הבלבול.

כב' הש' דותן:

ת.3/

עו"ד זו:

זו שיחה שלו עם האשם מיום .6/7

כב' הש' דותן:

בסדר.

עו"ד זו:

אי אומר לך דבר כזה מר זגורי ,בזמן שותים לך את זה ,אי אומר לך
שכל מה שאתה אמרת שאמר לך האשם ,הוא לא אמר דבר וחצי דבר
מזה ,אלא את הכל ,אתה מוסר מההתרשמות שלך ומההבה שלך .אבל
הדברים לא אמרו מפיו .זה מה שאי אומר לך .מה אתה אומר על זה?

העד ,מר זגורי:

בזמן הזה כשהייו בתא ,הוא דיבר בלחש ואמרתי את זה בתחילה
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כששאלת אותי לגבי היום הזה ,סליחה ,כשהתובע שאל אותי לגבי היום
הזה ,היה לו שם המון שיחות ,הוא מאוד פחד מהתא .השיחות שהתהלו
לגבי התיק ,לגבי ההתפרצות ,היו ממש בקטע קטן שאחו מדברים על
הפרוטוקול שהוא ותן לי לקרוא את הפרוטוקול .אי יכול לכוון אותך
לזה.
ש:

כן.

ת:

רק שיה.

ש:

תראה ,בוא ,בוא אי אכוון אותך.

ת:

למה ,אי אכוון אותך ישר .אי אכוון אותך.

כב' הש' דותן:

רגע ,תן לו לסיים את התשובה.

העד ,מר זגורי:

אי הייתי שמה ,לא אתה.

כב' הש' דותן:

תן לו לסיים את התשובה .שאלת שאלה ,אתה צריך לתת לו לסיים.

עו"ד זו:

אי חושב שהוא סיים.

כב' הש' מ .לוי:

לא .לא.

כב' הש' דותן:

כן .לא .הוא לא סיים .הוא אמר אי רוצה להפות ,ותיתן לו להפות
בבקשה.

עו"ד זו:

כן.

כב' הש' מ .לוי:

הוא אמר ,אי הייתי שם ,לא אתה.

עו"ד זו:

זו התשובה שלך ? אי רוצה להפות אותו .אי רוצה להראות לו על מה אי
מדבר כדי שהוא לא יגיד ,הוא אומר שלחש ,לא לחש.

העד ,מר זגורי:

אי מעמוד  ,4אפשר לראות מעמוד .4

ש:

כן.

ת:

יש שם מהרגע שאחו מדברים,

ש:

כן.

ת:

אתה רואה ? הוא אמר לי השם ,כשאחו קוראים את הפרוטוקול ,תיכף
אי אראה לך בדיוק את,
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כן .הדברים מופיעים בפי בית המשפט מר זגורי ,וגם בית המשפט יאזין
לדיסקים במקומות הרלבטיים .בוא אי אשאל אותך למה אי רוצה
להגיע,

ת:

אי ,אם תחכה ותהיה לך סבלות,

כב' הש' דותן:

תן לו ,תן לו ,סליחה.

העד ,מר זגורי:

אי אכוון אותך לשי המקרים ,זה המקרה האחד שמדובר על הוילה או
הביין .ועל המקרה השי של,

עו"ד זו:

של הכפפות ושל החבר הטוב?

ת:

כן .כן .כן .סבלות .סבלות.

ש:

אז כבודכם אי שמח מאוד שהוא רוצה לכוון אותי ,אי אפה אותו לאיזה
שהן קודות.

ת:

לא .לא .אחר כך ,אם אתה רוצה את זה בוודאות ,אחר כך אחו צטרך
להאזין לזה .ושומעים את זה,

כב' הש' דותן:

סליחה .אתה אומר שהדברים לא אמרו .והוא רוצה להפות אותך
שהדברים כן אמרו .זו תשובה לגיטימית.

עו"ד זו:

אז אין בעיה .אי אתן לו לעשות את זה ,אחרי שאי אראה לו מה כן אמר,
שיגיד לי איפה אמר לי אחרת.

כב' הש' דותן:

סליחה .שאלת שאלה,

עו"ד זו:

אוקיי.

כב' הש' דותן:

העד מחפש לעות לך.

עו"ד זו:

אוקיי .אי אשמח .טוב .אי אשמח .אי אמרתי את זה כמה פעמים ,אי
אשמח לראות איפה בתמלול אמרו הדברים האלה מפי דימה .הדר .אולי
יחסוך לי את כל השאלות לגבי הקודה הזאת .יכול להיות הדר.

העד ,מר זגורי:

סליחה ,אתה ,התובע ,אתה יכול לתת לי את התמלול הזה?

כב' הש' דותן:

התמלול אצלך.

עו"ד זו:

התמלול אצלך.
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העד ,מר זגורי:

לא .לא .אבל יש את מה שישבו בזה וסימתי,

כב' הש' דותן:

אה ,אתה אומר שאתה סימת ? סליחה אי רוצה להבין .אז אתה אומר,

העד ,מר זגורי:

אי ישבתי ב,

כב' הש' דותן:

אתה ישבת עם התובע.

העד ,מר זגורי:

כון.

כב' הש' דותן:

ואתה סימת לו על התמליל מקומות שלא שומעים אותם בהקלטה ,אבל
אתה שמעת אותם .את זה דיברת קודם.

העד ,מר זגורי:

לא .לא .אי יודע ,אי יודע לגבי השיחה איפה זה אמר.

כב' הש' דותן:

כן .אדון ,אדון ,אדון הבדלי ,התמליל הזה שאתה,

עו"ד זו:

כן .אי יכול להפריע רגע כבודכם ? הוא מה שיש לו ,אי לא סתם מפריע.
לא הייתי מפריע אם זה לא חשוב .מה שחברי רצה להגיש זה מיום  ,7/7וזה
לא רלבטי ,לא סימן,

עו"ד הבדלי:

אבל אמרת שהוא מדבר רק,

עו"ד זו:

אבל הוא לא סימן כלום על  .6/7הוא סימן על  ? 6/7לי לא אמרת שאתה
רוצה להגיש .אי רוצה לדעת .הוא רצה להגיש רק את  .7/7גם על  6/7הוא
סימן משהו ? אי מפה אותו ל ,6/7 -לא ל 7/7 -עכשיו.

עו"ד הבדלי:

תגיד מה ביקש העד ומה חברי ביקש?

עו"ד זו:

זה בדיוק מה שהוא ביקש .האם ב -ת 3/הוא סימן משהו?

עו"ד הבדלי:

סימן .סימן .סימן את הקודה שזה מצא .זה הכל .הוא לא הוסיף.

כב' הש' דותן:

אבל ,אבל השאלה ,לא .סליחה .אתה תת לו את התמליל של ? 6/7

עו"ד הבדלי:

שלי .כן.

כב' הש' דותן:

כן .אז תיתן לו את התמליל של .6/7

עו"ד הבדלי:

 ? 6/7זה .806/15

עו"ד זו:

זה ?806/15

עו"ד הבדלי:

כן.

כב' הש' דותן:

בזמן שהעד מחפש מר הבדלי ,אי ,אי רוצה לדעת אם אי הבתי ,אם אי
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הביותי כון .אדון רוביסקי הוא היחיד שמואשם ? אין תיק בפי הרכב
אחר?
עו"ד הבדלי:

יש הרכב.

כב' הש' דותן:

אה ,יש ?

עו"ד הבדלי:

החברים קדושים ודהרי.

כב' הש' דותן:

אה ,לכן ,רק רציתי לדעת .משום מה חשבתי שזה אחו בודדים במערכה.

עו"ד הבדלי:

לא כבודכם .לא .לא במקרה.

כב' הש' מ .לוי:

ביחד ? שי האחרים ביחד?

עו"ד הבדלי:

כן.

כב' הש' מ .לוי:

בהרכב אחר?

עו"ד הבדלי:

כן .בהרכב אחר.

)השופטים מתייעצים בייהם(
כב' הש' דותן:

טוב .אחו מחכים.

עו"ד זו:

אי ,אי אומר לכבודכם ,מכיוון שאי לא מבקש ממו פרשות ,אי מפה
למקום לדברים שהוא אומר אחרים .אי רוצה רק להבין זה מה שדימה
אומר ,זה מה שכתוב בתמלול .ואם הוא טוען משהו אחר ,זה בסדר שיעה
על זה.

כב' הש' דותן:

תן לו לסיים את זה .ואחר כך אדי,

עו"ד זו:

בבקשה .אי אתן לו את כל הזמן שבעולם .תתי לו לעיין בזה.

כב' הש' דותן:

כן .אחר כך אדוי יהיה פשוט יותר ממוקד ,אז לא ישאל שאלות כלליות
ואז יהיה הרבה יותר קל.

עו"ד זו:

אין שום בעיה .אין שום בעיה.

העד ,מר זגורי:

פה לגבי המצלמות ,לגבי שהוא לא היה לבד ,זה מצא ב 25 -תלך עם זה
למטה עד .31 ,30

ש:

באיזה עמוד?

ת:

בעמוד .4
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ש:

בעמוד ?4

ת:

כן.

ש:

שמה?

ת:

פה הוא מדבר ,פה מדברים על מצלמות אבטחה שאם ראו אותו ,או לא
ראו אותו .פה,

ש:

איפה?

ת:

פה בקטע הזה צריך לשמוע את זה ויש פה את ,כל מה שאמרתי יש את זה
בלחש ,אתה רואה יש הרבה "לא ברור" או שיש פה סימים של הזה,
דברים שלא ברורים להם .צריך לשמוע ולראות את זה ,פה זה לגבי
המצלמות.

ש:

שיה .שיה .שיה .אז בוא ,רצית להראות לו ,אי רוצה שתגיד לי איפה
בתוך כל הסיפור הזה אתה ,מה אתה אמרת שאחו רואים ,שומעים
שמה?

ת:

יש את הקטע של טביעות האצבע שהוא אומר לי עם כפפות ,זה ב.28 ,27 -

עו"ד זו:

איזה ?28 ,27

העד ,מר זגורי:

בעמוד  28 .4אתה תראה ,ב 27 -אתה תראה יש את הזה,

ש:

שהאשם אומר ?

ת:

אי ,אי ,אתה רואה את זה.

ש:

אה ,לא מה שאתה אומר .אי שואל אותך ,איפה האשם אמר לך את
הדברים האלה ? לא מה שאתה אומר.

ת:

פה .פה המדובב דימה ,מדובב דימה לא עוה .אבל מראה לי עם היד
סימים שהוא היה עם כפפות.

ש:

זאת אומרת ,זאת אומרת שלצורך העיין ,אתה התחלת במילה אחת,

ת:

ואחר כך אחו ,ואחר כך אחו ממשיכים לדבר,

ש:

אבל רק רגע .רק רגע.

כב' הש' דותן:

תן לו לסיים.
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העד ,מר זגורי:

שיה אחת .תן לי לסיים.

עו"ד זו:

לא .אבל אחו רוצים לעבור,

כב' הש' דותן:

תן לו לסיים את המשפט.

עו"ד זו:

טוב.

העד ,מר זגורי:

תן לי לסיים בבקשה.

עו"ד זו:

בבקשה.

ת:

כל .אי גם אמרתי ,לגבי התיק של ההתפרצות ,כשהכל היה בתא ,הדברים
אמרו בלחש ,סימי ידיים ,הוא מאוד פחד מהתא .כל מה שאתה יכול
לעשות ,זה להביא את זה לפה ,ושוב פעם ,אי אפה אותך ואי אגיד לך
בדיוק איפה הוא עשה עם סימי הידיים .לגבי תועות האצבע הוא עשה,
אתה יכול לראות ב 27 -שהוא פה ,שאי שואל אותו – יש טביעות אצבע,
הוא לא עוה ,הוא עושה לי ככה .הייתי עם כפפות.

ש:

אז הוא לא עוה לך?

ת:

הוא עוה בלחש .אז זהו אי לא יודע ,יש מקומות שהוא עוה בלחש ,אי
לא שמעתי את זה .את זה ברעון רק ראיתי ,עברתי על זה ,לפי מה
שקראתי הבתי שיש הרבה דברים שהם לא שמעו .סימתי רק איפה היה
הדיבור המרכזי שזה היה בעצם כשישבו על הפרוטוקול ,וזה היה פה.
עכשיו מפה אתה יכול להוציא דברים מהקשרם ,אתה יכול לעשות מה
שאתה רוצה .אי יכול לעות לך בדבר אחד – אי לא זוכר בדיוק וזה ,צריך
לשמוע את זה ,לשבת ,לראות את זה מילה במילה ולראות ,זה הרבה
תועות ידיים ,הרבה חשש שלו.

עו"ד זו:

ואפשר לראות את זה מר זגורי ? זה מתועד שוכל לראות את תועות
הידיים?

העד ,מר זגורי:

לא יודע .מאיפה אי יודע ? אי לא,

ש:

אז אי אומר לך שזה לא .זאת אומרת שמה שאתה רוצה עכשיו,

ת:

אז אתה,
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זה מה שיקרה בתיק הזה .אחו צטרך להכריע רק על פי מה שאתה
אומר .ולכן זה חשוב.

ת:

לגבי ההתפרצות ולגבי הדברים האלה ,כן .לגבי הסיון לרצח ,הדברים היו
מאוד ברורים.

ש:

אז רק רגע ,שיה .שיה .אז בוא ,בוא תחיל .אחו עוברים שלב שלב.
אחו בהודעה הראשוה שלך .כי בהודעה הראשוה שלך מר זגורי היקר,
אתה לא אומר שלא שומעים ,אתה לא שמע.

ת:

מאיפה אי יודע ? אי לא יכול לדעת דבר כזה .זה רק עכשיו אי יודע שלא
שומעים .כי אי רואה את התמלול ,ואי רואה הרבה חוסרים .אבל אי
באותו רגע לא יודע .אי באותו רגע סומך עליהם שהם מקליטים את הכל
סטריאופוית ושומעים הכל .אם לא שומעים דברים ,תתמודדו עם זה
אתם .זה לא העבודה שלי.

עו"ד זו:

אז ,אז איך אתה,

העד ,מר זגורי:

אי בא אומר לך מה אמר שם .מה אמר שם בפירוש.

ש:

אוקיי.

ת:

מה אמר שם בסימי ידיים .יש מצב שאי ,אתה רואה ,אי ותן עדות 3
ימים אחרי ,יש מצב שאי יכול להגיד לך – הוא אמר כל כך הרבה ,אבל
הוא באמת עשה עם סימי ידיים .יכול להיות מצב כזה ? לא,

ש:

הבתי אותך .אבל ,אבל אי אומר לך,

ת:

זה הכל.

ש:

אבל אי אומר לך מר זגורי ,שלמעשה את יתר הדברים הכביכול לא
רלבטיים שומעים מצויין .הכל שומעים.

ת:

כן .כן .כי הוא מפחד מהתא .בזמן שיש דברים מעבר אמרתי ,הוא ממיך
את הקול .והוא מדבר בצורה כזאת.

ש:

הוא מפחד מהתא .הבתי.

ת:

כי הוא פוחד מהתא .זה הכל.
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)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

אז בוא תסביר לי,

)מדברים ביחד(
העד ,מר זגורי:

כמה זה אותטי ,וכמה זה כון.

עו"ד זו:

אז בוא ,בוא ראה לקטע ששומעים.

ת:

זה לא,

ש:

אז אפשר לעבור למה שכן שומעים מר זגורי ברשותך ? תראה אתה ב -ת,3/
בעמוד  ,7תסתכל על עמוד  .7שורה  .25מה שומעים שמה בלי פרשות.
אתה שואל אותו למי משייכים אותו ,הוא אומר לך לקדושים .ואז האשם
אומר משהו לא ברור .ואז כשאתה שואל אותו לגבי הקשר שלו עם
קדושים ,הוא אומר לך ,כן חבר סתם .ואתה אומר לו – אין חבר סתם אחי.
ובהמשך,

ת:

איפה ,שיה ,שיה.

ש:

טוב.

)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

לא .חלילה .חלילה.

העד ,מר זגורי:

אוקיי .עכשיו,

ש:

ובהמשך ,גם בשורה  33אתה ממשיך ואתה אומר לו עוד פעם,

ת:

באיזה ,באיזה?

ש:

בשורה  ,33תראה הוא אומר לך – וואלה 3 ,קודות .אתה אומר לו – אין
חבר סתם .הלכת לבית סוהר .זאת אומרת שכל הדיסקים ,יעו אין חבר
סתם .אבל בעדות שלך אתה אומר שישראל קדושים הוא חבר טוב שלו.
למה אתה אומר חבר טוב ? יש לזה משמעות .הרי יש הבדל אם הוא חבר
סתם ישראל קדושים או אם הוא חבר טוב .למה מחבר סתם הפכת את זה
לחבר טוב ?

ת:

כי הוא ,כי הוא דאג לציין שהוא מקושר אליו .זאת הדמות היחידית שהוא
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טען לציין גם בגלל הדמות שלו .אי הצגתי ,הבתי שהוא רוצה להראות לי
שכאילו שהוא בקה מידה שלי ,ואז הוא מציג את הקשרים שיש לו .הוא
הציג,
ש:

אוקיי.

ת:

סליחה .תן לי לסיים עד הסוף.

ש:

כן.

ת:

הוא הציג את ישראל כדמות שולית ,בגלל שהיו הקלטות והוא מאוד פחד
מהקלטות ,אז זה היה את זה .אבל הבתי בוודאות שישראל הוא ,הוא
החבר שלו ,כי הוא אמר שהוא מקושר אליו.

עו"ד זו:

הבתי .זאת אומרת שזאת מסקה שלך ? זה מה שאתה מסיק?

העד ,מר זגורי:

כן .כן.

ש:

הבתי.

ת:

יכול להיות שפה חטאתי בקצת מסקה שלי,

ש:

אוקיי .בסדר .אבל ,אבל בוא לך לגבי מה שהוא באמת אומר לך .אי אומר
לך שגם הוא לא אומר שהוא משוייך לקדושים .הוא אומר ,אומרים לי ,זה
מה שהימ"ר אומרים לו .הם משייכים אותו לקדושים .הוא לא אמר בשום
שלב שהוא משוייך לקדושים .מה אתה אומר על זה ? אמרת לו שהוא
אמר לך .ככה,

ת:

אי לא זוכר את הדימיקה של השיחה.

ש:

אין דימיקה .יש אמירות .מר זגורי תסתכל בבקשה בכל ההודעות,

ת:

שיה .שיה .תן לי להשלים עד הסוף את המשפט ,כי אתה לא מצליח .אז
אי פשוט לא אעה לך.

כב' הש' דותן:

דווקא זה אי זוכרת שהיה.

העד ,מר זגורי:

אתה לא יכול ,אתה שואל אותי שאלה,

עו"ד זו:

שהוא מספר מה אמרו לו בימ"ר.

כב' הש' דותן:

לא .לא.
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עו"ד זו:

שמשייכים אותו לקדושים.

כב' הש' דותן:

אי גם הבתי שהוא חבר של קדושים מהתמליל.

עו"ד זו:

וודאי .כי הוא אומר שמשייכים אותי לקדושים .אבל,

כב' הש' דותן:

בתמליל אי ,כמה פעמים הוא מספר עליו ,על כל מיי אירועים.

עו"ד הבדלי:

כון.

עו"ד זו:

שזה מה שאומרים לו בימ"ר כבודכם.

כב' הש' דותן:

לא .לא .לא .על כמה אירועים שהם ,זאת אומרת אירועים ,לא פליליים.
אבל,

עו"ד זו:

אבל זה אחר כך.

כב' הש' דותן:

אי הבתי שהוא חבר של קדושים.

עו"ד זו:

הכל בסדר כבודכם ,אבל מה שאי טוען ,מה שאי טוען ומה שאי אטען פה
בהמשך ,וגם תוכלו לשמוע את זה ,העד יודע דברים הרבה מעבר למה
שהוא מספר לו פה בבית המשפט.

העד ,מר זגורי:

לא היה ולא ברא.

ש:

אוקיי .בשלב הזה לא היה שום דבר עם עיין קדושים .הקשר היחיד שיכול,

כב' הש' דותן:

איפה תף,

עו"ד הבדלי:

הוא לא צריך .לעד יש את שלי .אפשר לתת לבית המשפט.

כב' הש' דותן:

אפשר לתת לי את ת ? 3/כי אי ממש זוכרת את קדושים.

עו"ד זו:

כבודכם כל זה ,כבודה מופיע בהמשך .בשלב הזה כשהייו,

כב' הש' דותן:

טוב .הלאה תמשיך .בסדר.

עו"ד זו:

לא.

כב' הש' דותן:

לא .אתה לא צריך לשכע אותי עכשיו.

עו"ד זו:

מאה אחוז .מאה אחוז .מאה אחוז .תראה.

כב' הש' דותן:

אי אשתכע בפעם אחרת.

עו"ד זו:

תראה בוא משיך .אתה חבר ,חבר טוב ,חבר סתם ,אמרת שכל זה פרשות
שלך ,יכול להיות שחטאת לאמת .אבל בוא משיך.
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העד ,מר זגורי:

לא אמרתי שלא חטאתי לאמת.

ש:

אתה אמרת.

ת:

לא אמרתי את המילה ,אתה מוסיף מילה,
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)מדברים ביחד(
כב' הש' מ .לוי:

הוא אמר שהוא חטא,

)מדברים ביחד(
העד ,מר זגורי:

תשמע אתה מוסיף מילה .אתה שקרן.

כב' הש' דותן:

לא .לא .לא .הוא לא אמר את זה.

כב' הש' מ .לוי:

הוא אמר שהוא חטא במסקה אישית.

עו"ד הבדלי:

כון .זה בדיוק מה שהוא אמר.

עו"ד זו:

טוב .אז חטאת בלשוך.

העד ,מר זגורי:

זה הכל מוקלט .זה הכל מוקלט.

עו"ד זו:

טוב .כון באמת הכל מוקלט וטוב שכך .חבל שבתיק שלו לא הכל מוקלט
ולא שומעים .אבל תראה אתה,

כב' הש' דותן:

טוב.

העד ,מר זגורי:

מה שצריך שומעים.

ש:

מה שצריך שומעים ,תיכף גיע למה שצריך אם שומעים .תראה אתה
אמרת ,אתה אומר בעדות שלך בשורה  ,7באותה עדות ,אוקיי ,אחו
מסתכלים עכשיו בשורה ,בשורה  ,7בעמוד ,איפה זה ? בעדות שלך ב,1/ -
אוקיי .תסתכל על  1/על העדות שלך מה ,7/7 -אתה מסתכל?

ת:

כן .רק תגיד לי שורה.

ש:

ככה .כן .אתה אומר ,שיה אחת .רק רגע אי רוצה להקריא לך מדוייק .זה
שורות  .11 ,10שיה רגע .רגע .תסתכל על העמוד השי מר זגורי באותה
עדות .אתה אומר,

כב' הש' דותן:

באיזה עמוד?

עו"ד זו:

ב .1/ -דימה אמר לי ,דימה אמר לי ,לא אמרת שמישהו אחר ,לא אמרת
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שהבת את זה .דימה אמר לי שלא יכול להיות ,אתה שואל אותו ,בוא לך
לפי זה ,רק שיה שיהיה לך סדר בדברים .דימה אמר לי שההתפרצות
הייתה בביין .ואז אמרתי לו ,אי מקריא במדוייק מר זגורי ,אמרתי לו
שיכול להיות מצב שיש מצלמות בביין ,ויכול להיות שיראו אותך
במצלמות .דימה אמר לי שלא יכול להיות ,כי היו איתו עוד שי שותפים.
ואם היו רואים אותם במצלמות ,אז היו עוצרים גם אותם .זה כון?
העד ,מר זגורי:

כן .כן .כל זה אמר ,כל זה אמר במילים הרבה יותר מצומצמות .אי יכול
גם להסביר דבר דבר.

ש:

לא .שיה.

ת:

לא .אתה תן לי.

ש:

אבל עוד לא שאלתי.

ת:

אה.

ש:

אי רק ,אתה רואה שאמרת את זה ?

ת:

תגיד מה שאתה רוצה ,תסיים ,ותיתן לי לעות לך.

ש:

אתה רואה שאמרת את זה ,כן או לא ? אתה לא עוה על מה שאתה רוצה.
אתה עוה על שאלות ששואלים אותך.

ת:

אי אעה על מה שאי רוצה .אי ,סליחה .אי עוה על כל דבר בצורה שאי
רוצה .לא אתה ,ברור.

ש:

זה רשום כל זה ? אי ,זה בדיוק ,פה הטעות שלך מר זגורי ,ואי שואל
אותך שאלה בכן ולא ,ואתה עוה עליה .אם יש לך משהו להוסיף אתה יכול
להוסיף .אי שואל אותך,

ת:

אז אי,

ש:

האם מה שהקראתי לך זה כון ? זה מה שאתה אמרת וזה מה שאתה חושב
שהאשם אמר לך ?

ת:

אי כל מה שהקראת ,כל מה שכתוב פה ,זה כון .זה לא אמר בצורה כזאת
מפורטת בגלל התאים בתא ובגלל הפחד שלו.
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ש:

כן.

ת:

כל מה שהוא אומר פה ,אי תמצתתי את השיחה הזאת שהייתה כשישבו
וקראו את הפרוטוקול ,ובעצם זה אמר בצורה שאם אתה רוצה ,אי
אסביר איך זה אמר .אי אפה אותך לתמלול.

עו"ד זו:

כן .כן .כן תסביר.

העד ,מר זגורי:

ואתה תראה את זה.

ש:

תסביר .כן.

ת:

ויכול להיות שלא תראה דברים מסויימים כי הם אמרו בלחש ,כי אז כתוב
לא ברור .לא ברור .וזה כבר עיין שלכם.

ש:

זה אחו יודעים שזה כל,

ת:

זה לא,

ש:

כן.

ת:

לא .זה עיין של ההתפרצות וזה עיין שלכם ,תגבירו ,תשקיעו ,תוציאו,
תביאו לפה ,תשמעו ,תשמעו .לא תשמעו ,בעיה שלכם .אי לא ,זה לא
עבודה שלי.

ש:

טוב .אוקיי .אז בוא תגיד לו ,בוא תפה אותו בתמלול ,איפה דימה אומר
לך,

עו"ד הבדלי:

אבל תביא לו את התמלול הכון.

עו"ד זו:

זה מוצג לפיו .מה זה התמלול הכון?

עו"ד הבדלי:

לא.

עו"ד זו:

סליחה תתי לו את התמלול .התמלול ,תתי לו את התמלול שלך .יותר
מזה?

עו"ד הבדלי:

לא .אבל התאריך אחר כבר של הפגישה.

עו"ד זו:

זה באותו מקום .זה החקירות .שיסתכל איזה תמלול שהוא רוצה ,שהוא
יגיד לי,

עו"ד הבדלי:

סליחה .אתה רוצה,
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)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

אבל אי לא ,אי חיפשתי את זה .אי אומר לו ,אי אומר לך מר זגורי דבר
כזה ,שעד ה 7/7 -בכל מה שאתה שוחחת ביחד עם האשם ,בשום,

עו"ד הבדלי:

אבל ,אבל,

עו"ד זו:

שיה.

עו"ד הבדלי:

אבל ההודעה הזאת מתייחסת ל 3 -ימים .כבודכם רואה.

עו"ד זו:

אז אי אומר יותר מזה,

עו"ד הבדלי:

אתה רוצה שהוא יפה אותך דווקא ל?6/7 -

עו"ד זו:

לא.

עו"ד הבדלי:

אז מה?

עו"ד זו:

איזה תף זה השאר ? איזה תף זה של התמלול הראשון מיום ה 5 -והתף של
 .7קח את כל התפים זגורי ,וקח את כל הזמן שבעולם ,ואי ,תעיין בהם.
אי אגיד לך דבר כזה – מעיון בכל התמלולים שיש בכל המפגשים שהיו לך
עם האשם ,עד היום שאתה מוסר את העדות ,בשום מקום האשם לא
אומר לך את הדברים הבאים שאתה אומר שלא יכול להיות שהיו מצלמות
אבטחה ,כי היו איתו עוד  2שותפים.

העד ,מר זגורי:

אוקיי .תעצור ,עכשיו אי אסביר לך את זה .בוא עשה דבר דבר.

ש:

מה?

ת:

לא .אתה רוצה תשובה או שאתה רוצה לבלבל ולהגיע למצב,

כב' הש' דותן:

לא אדוי ,אתה תדבר בימוס לעורך הדין.

עו"ד זו:

כבודה זה לא יאמן שמדברים אלי ככה .אי ,אי פשוט בשוק.

כב' הש' דותן:

סליחה.

העד ,מר זגורי:

כבודה אי לא יכול,

כב' הש' דותן:

אדון זגורי,

העד ,מר זגורי:

אי אגיד לך משהו,

כב' הש' דותן:

אתה ,סליחה אתה לא תגיד לי כלום כשאי מדברת.
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העד ,מר זגורי:

אוקיי.

כב' הש' דותן:

וכשעורך ,אתה לא תדבר ככה לעורך הדין .אתה תעה לשאלות .אתה יודע
תעה .אתה לא יודע אל תעה .אל תחך פה את עורך הדין .בבקשה .כן.
בבקשה מה השאלה?

עו"ד זו:

אז מר זגורי היקר ,אי,

העד ,מר זגורי:

את מוכה לקבל דברים שמטעים אותך?

כב' הש' דותן:

סליחה אדון זגורי ,אתה אל,

העד ,מר זגורי:

זה יטעה אותך .כי זה ,כי זה יטעה.

כב' הש' דותן:

אדון זגורי,

העד ,מר זגורי:

אין מה לעשות .זאת עובדה .את רוצה להגיד לי תשתוק ותעשה את זה ?
אין בעיה .אי אשתוק.

כב' הש' דותן:

סליחה .אדון זגורי אתה תדבר פה בימוס.

העד ,מר זגורי:

ברור.

כב' הש' דותן:

וגם כשאתה פוה אלי אי לא חברה שלך ,ואל תפה אלי ככה .אז בבקשה
תתכבד ,תקשיב לשאלה ותעה .אוקיי .תודה.

עו"ד זו:

אי אומר לך שבשום שלב האשם לא אמר לך את מה שאתה טוען שהוא
אמר לך ,ובטח שהוא לא אמר לך משפט שהוא כמה לא הגיוי שלא יכול
להיות שיש מצלמות אבטחה ,כי אם יש מצלמות אבטחה ,הם היו עצורים.
אי אומר לך שהוא לא אמר לך דבר כזה.

העד ,מר זגורי:

הוא לא אמר לי דבר כזה.

ש:

הוא לא אמר לך?

ת:

לא .הוא אמר ,אי אמרתי לו יש מצלמות אבטחה ? אי אמרתי לו
שהחברים שלו ,אם הם ,אם היו עצרים ,אם היו מצלמות אבטחה .אז הוא
אמר לי – לא יכול להיות ,הם לא עצרו.

ש:

אוקיי.

ת:

ואי ,ואי מתוך זה אמרתי שהוא אמר שלא יכול להיות מצב שיש מצלמות
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אבטחה ,כי הם לא עצרו.
ש:

זאת אומרת שמה שאתה אומר לו גם בקודה הזאת,

ת:

שמה?

ש:

שגם זאת פרשות שלך .איך שאתה רוצה להציג את הדברים .אבל אתה לא
מדייק כשאתה אומר שאלה דברים שאמרו על ידי האשם שאתה כותב
אותם בעדות שלך .זה כון?

ת:

זה אחרי ,זה אחרי  3ימים איטסיביים שאי מוסר עדות .זה מה שאמר
שם ,אמרתי בושא הזה.

עו"ד זו:

הבתי.

העד ,מר זגורי:

לא בפירוש כמו שאמרתי את זה בעדות ,בגלל התאים ובגלל התא .הוא
אמר את זה בצורה כזאת.

ש:

טוב .אז אי אומר לך דבר כזה ,ביום  5/7כבר קדושים עצור וכשהחוקרים
את האשם ,אומרים לו שאתה פרצת יחד עם קדושים .זאת אומרת שהוא
יודע שהחבר שלו עצור בשל עבירת ההתפרצות .למה שהוא יגיד לך
שהאשים האחרים לא עצורים אם הוא כן עצור ? איזה הגיון יש בזה ?
הרי להיפך .פה צריכה להדלק לו ורה אדומה ,הוא צריך להבין שכראה כן
היו מצלמות אבטחה ,כי גם קדושים עצור .הכל מתחבר.

כב' הש' דותן:

מה השאלה לעד?

עו"ד זו:

למה שהוא יגיד לך את זה?

כב' הש' דותן:

אחו,

העד ,מר זגורי:

זה מה שהיה .תשאל אותו.

עו"ד הבדלי:

אל תעה .אל תעה.

כב' הש' דותן:

מה השאלה לעד?

עו"ד זו:

השאלה היא ,מה ההגיון,

כב' הש' דותן:

זה שאלות הגיון אדוי.

עו"ד זו:

לא.
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כשאחו אחר כך קוראים את הפרוטוקול ,אחו רואים אום ארוך
ומלומד של עורך דין זה או אחר ,ותשובה שלא שייכת לשאלה.

עו"ד זו:

אז אי אומר.

כב' הש' דותן:

אז מאחר ואתה בחקירה גדית ,מותר לך לשאול שאלות קצרות בות
שורה אחת.

עו"ד זו:

אי רק,

כב' הש' דותן:

לא .אתה לא ,לא .תשאל שאלות שאפשר יהיה להבין את התשובה עליהן.
זה הכל .אם אתה רוצה שתהיה תועלת לחקירה.

עו"ד זו:

מר זגורי ,אם קדושים עצור בתאריך הזה ,מה ההגיון שהאשם יגיד לך
שאם היו מצלמות האבטחה ,היו עוצרים את השיים האחרים ? כי הוא
כבר עצור .הוא יודע שהוא עצור .מה ההגיון?

עו"ד הבדלי:

אי מתגד כבודכם .אי לא מבין ,מה הבתי מה צריך לשאול את זה את
העד

עו"ד זו:

ההגיון הוא שהוא לא אמר לו את זה.

כב' הש' דותן:

אדון הבדלי תראה ,איך,

עו"ד הבדלי:

אז תגיד לו שהוא לא אמר.

כב' הש' דותן:

תראה איך ,סליחה .אי אשאל את זה אחרת .איך אתה אומר שהוא אומר
לך שהשיים לא עצורים כשהם עצורים?

עו"ד זו:

לפחות אחד עצור .מה זה משה?

העד ,מר זגורי:

אין לי תשובה לזה .לא יודע .זה אתם צריכים לשאול אותו למה הוא אמר
את זה כשהוא עצור.

ש:

כי אי אומר לך מר זגורי ,שהוא לא אמר לך דבר כזה מעולם.

ת:

הוא כן אמר לי את זה בצורה כמו שאמרתי ,כל מה שאמרתי אמת
לאמיתה .אי ,זה הכל .אי מצהיר פה בשבועה .זה הכל .מעבר לזה אי לא
יכול לעשות כלום.

ש:

אוקיי.
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אחרי זה תראה מה לא אמר ,מה לא זה ,אי כל מה שאמרתי ,אמת שלא
משתמעת לשתי פים.

ש:

אוקיי .עכשיו אי אומר לך שאתה ,גם התחלת להסביר את זה קודם לעיין
הכפפות ,שאתה אמרת שהוא אמר לך שהם היו עם כפפות ,כון?

ת:

כן.

ש:

אוקיי .אבל כשאתה הסברת לבית המשפט ,אתה מאשר שהאשם לא אמר
לך שהוא היה עם כפפות ,אלא,

ת:

אמרתי ,אמרתי ,מדבר בלחש עם תועות ידיים.

ש:

שיה.

ת:

אז אי לא יודע ,יכול להיות שלא שומעים שם את הלחש .יכול להיות שרק
תועות הידיים .אבל אי זורם איתו בשיחה ואתה יכול לראות את זה לפי
התמליל ,שכאילו הוא אמר לי את זה.

ש:

אי מקבל את זה מר זגורי שיש דברים מסויימים שיכול להיות שהם
אמרו בלחש ,ויכול להיות,

ת:

כן .אז זה חלק מהדברים.

עו"ד זו:

זאת אומרת שמתוך כל השיחה ,ארבעת הפרטים החשובים האלה זה
שהוא חבר טוב שלו ולא חבר סתם ,זה שהיו איתו אחרים ולא ,והם לא
עצורים,

כב' הש' דותן:

תשאל שאלה אחת אחת .למה אתה ,למה אתה ושא אומים ? שאלה.
אתה בחקירה גדית .תשים לו את זה .תציג לו .לא .כי אחר כך אי אומרת
לך קוראים את הפרוטוקול ולא מביים למה העד עה.

עו"ד זו:

אוקיי .לעיין ,לעיין החבר סתם סיימו .וגם לעיין ,וגם לעיין השיים
האחרים .לעיין הכפפות ,מה שאתה אומר לו עכשיו וזו הגרסה שלך ,שזה
אמר בשפת הסימים?

העד ,מר זגורי:

לא .בלחש .הדברים אמרו בלחש ובסימי ידיים .אי לא יכול להגיד לך
כמה בלחש ,ובדיוק את הזה ,כי זה שוב פעם ,אי זוכר את המצב הזה .גם
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היום אי זוכר את המצב שהוא מסמן לי ומדבר בלחש .אי לא יכול
להצביע לך בדיוק איפה הוא אמר בלחש ,איפה הוא ,אי יכול להגיד לך
בגדול – זה כל מה שהוא אמר ,הוא סימן ואמר בלחש .אפשר לראות את
זה מההתהלות בתא בגלל שהוא מאוד מפחד מהתא .אחרי זה לגבי
ההמשך שהיה מחוץ לתא ,אתה רואה שיוי מאוד קיצוי ,אבל עדיין הוא
מפחד בגלל שהיה שם שוטרים.
ש:

אז אי עכשיו אומר לך,

ת:

זה מסביר את כל מה שאתה אומר.

ש:

אוקיי .אי אומר לך שבחקירה הראשית ששאל אותך מקודם חברי ,אתה
אמרת שמה שאמר בלחש או מה שאמר בשפת הסימים ,אתה חזרת על
הדברים כדי שהם ישמעו .אתה זוכר שאמרת את זה?

ת:

כן.

ש:

אוקיי.

ת:

ברגע שדברים זה ,אי ,זה ,זה תהליך טבעי ,זה משהו טבעי שאי עושה,
אי משתדל לחזור על הדברים או להכס שוב פעם לושא.

ש:

אתה ,אוקיי .אז עיין הכפפות אתה חזרת עליו בקול רם ? כי לא הזכרתם
את הכפפות גם אתה.

ת:

כן .הה ,גם יש פה מוזכר כפפות .למה אתה אומר שלא הזכרו את
הכפפות?

עו"ד זו:

כן ? שמה ,מה אמרת?

העד ,מר זגורי:

הה תראה,

ש:

מה ? בתוך התמלול מה אמרת ?

ת:

אי בתמלול.

ש:

כן.

ת:

חכה אי אביא לך את התמלול .אי יכול לקבל את זה?

ש:

בתוך התמלול ,מה אמרת על כפפות?
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ת:

אתה ,אתה,

ש:

תגיד לי מה אמרת על הכפפות?

ת:

תגיד לו שיבוא לכאן ,לפה .את מה שהבאת לי לפי זה שסימתי.

עו"ד הבדלי:

אז זה אצלך או שהחזרת את זה לבית המשפט.

כב' הש' מ .לוי:

מה זה ,התמליל או ?1/

עו"ד זו:

התמליל .על  1/הושלמה,

כב' הש' דותן:

את התמליל הוא החזיר לו .אבל יש לו תמליל אחר.

עו"ד הבדלי:

לא .אבל אי לא לקחתי את זה.

כב' הש' מ .לוי:

אבל זה לא זה .זה לא התמליל הזה.

עו"ד הבדלי:

זה ,אתה רוצה את ת ? 11/אי ,אתה רוצה לראות מפה ? אי לא יודע.

עו"ד זו:

מה שאי סימתי לך.

עו"ד הבדלי:

מה שאתה סימת זה מופיע פה.

העד ,מר זגורי:

איפה ,פה?

עו"ד הבדלי:

פה.

העד ,מר זגורי:

איפה הכוכבית?

עו"ד הבדלי:

החלפתם לי ,החלפתם לי.

העד ,מר זגורי:

קח את זה .את זה אי לא צריך.

עו"ד הבדלי:

תשאיר את זה אצלך .אחר כך.

העד ,מר זגורי:

אתה רואה פה בעמוד  ,4שורה  ,27אי שואל אותו על מצלמות אבטחה ,יש
זה ,יש טביעות אצבע .פה בקטע של טביעות האצבע.

עו"ד זו:

איפה הכפפות?

ת:

הוא לא עוה זה ,זה ,פה הוא מסמן לי.

ש:

אבל אי לא ,אבל זה לא מה ששאלתי אותך מר זגורי .אמרת מקודם כן
חזרתי על הדברים ויש את המילה כפפות .אתה אמרת את זה.

ת:

לא .אי ,אי לא דיברתי ,אי מדבר בכללי .אמרתי בכללי שכשדברים
כאלה קורים אי חוזר על דברים .פה במקרה הזה,
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ש:

אז פה לא עשית את זה?

ת:

פה לא עשיתי את זה.

ש:

לא עשית את זה?

ת:

אבל רואים ,אחו המשכו לדבר על הושא הזה.

ש:

אוקיי .אין בעיה .בוא עזוב את הכפפות ובוא לך למה שכן כתוב .אי
אומר לך שבמהלך המפגש השי מיום  ,7/7זה ת,11/

כב' הש' דותן:

מר זו יש לי שאלה.

עו"ד זו:

כן.

כב' הש' דותן:

יש לי שאלה .גיד בקשר ,שבמפגשים הראשוים העד הוסיף ,הוסיף ,הוסיף
פרשויות ואמירות וכל מיי דברים שלא מופיעים בתמליל .יופי .אבל אי
הסתכלתי בכתב האישום כשקראתי וראיתי שלא אשמים פה בפריצה.
עכשיו,

עו"ד הבדלי:

למה ,יש,

כב' הש' דותן:

בתיק שלי ? אה לא.

עו"ד זו:

יש גם,

כב' הש' מ .לוי:

אז אדוי מהל פה את התיק ההוא?

עו"ד זו:

לא.

כב' הש' דותן:

לא .אז הסתכלתי,

עו"ד זו:

אבל זה מראה בדיוק את,

כב' הש' דותן:

לא .סליחה .אדוי ,אדוי אי ,אז אי אסביר את עצמי בצורה יותר ברורה.

עו"ד זו:

כן.

כב' הש' דותן:

צא מתוך החה שאם היה התיק של ההתפרצות בפיו ,הייו מזכים
אותו .בסדר .אבל אחו לא דים בתיק ההתפרצות .אומר העד ,את
הדברים המהותיים שומעים ,הוקלטו ומצאים .אז למה,

עו"ד זו:

תיכף ראה,

כב' הש' דותן:

אז עכשיו ,בסדר ,אז תגיע לזה .מה זה מעיין אותי מה שומעים בתיק
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ההתפרצות ?
עו"ד זו:

אבל ,אבל זה ,אבל זה ,אבל כבודכם עם כל הכבוד,

כב' הש' דותן:

אבל אדוי ,אחו לא יכולים ,אחו לא קבע ולא קבעו ואף פעם לא
אמרו שאחו מסתמכים רק על מה שהעד הזה או אחר אמר .יש הקלטות
ואם ההקלטות לא מתיישבות עם מה שהוא אמר ,אז אחו לא יכולים
לקבל ולקבוע ממצאים .אז אי לא מביה ,וגם הוא עצמו אמר שכל
הדברים האלה שמעים .אז אי ,אז אי לא מביה למה אחו צריכים
להתעסק בתיק שלא שלו.

עו"ד זו:

אבל שמעו עכשיו היטב מהעד שהוא אומר,

כב' הש' דותן:

יופי .אז העד ממציא ומוסיף .אבל,

עו"ד זו:

לא .שהוא מפרש דברים .בסדר.

כב' הש' דותן:

בסדר.

עו"ד זו:

הוא העד שעל סמך העדות שלו,

כב' הש' דותן:

לא .אדוי טועה טעות מרה .אחו ,יש ,יש בפיו הקלטות .אם הדברים לא
שמעים אז לא שמעים .קודה .מה אחו צריכים להתעסק בתיק הפריצה
שלא שלו בכלל ? אוקיי .תמשיך .מר הבדלי,

עו"ד הבדלי:

כן גבירתי.

כב' הש' דותן:

באיזה תמלילים העד ,יש התייחסות למקרה שאחו דים בו ? איזה תף,
איזה תף זה?

עו"ד הבדלי:

ת 8/גבירתי.

כב' הש' דותן:

ת.8/

עו"ד הבדלי:

ת 8/זה המרכזי .ו -ת.22/

כב' הש' דותן:

תחיל ב -ת .8/טוב .תן לי.

עו"ד הבדלי:

גם קצת ת20/א' ,אבל ת.22/

כב' הש' מ .לוי:

כן .יש לו את זה?

עו"ד הבדלי:

אי יכול לשים לו .זה בפי.
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כב' הש' דותן:

לא .לא .לא .זה בסדר .הוא עוד לא חקר על זה.

עו"ד זו:

אחו לא שם .אחו יכולים לעבור לשם .ל -ת 8/כדי שוכל לראות גם
בתיק עצמו שלו איך כל הדברים הם פרשות,

כב' הש' מ .לוי:

בבקשה .בבקשה.

עו"ד זו:

בבקשה .בוא עבור לעדות השיה שלך מר זגורי.

עו"ד הבדלי:

אי יכול,

)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

בוודאי .אפשר הכל .כן.

כב' הש' דותן:

ל 2/ -אדוי רוצה שתייחס גם ל?2/ -

עו"ד זו:

כן .גם ל 2/ -שישימו בפיו.

כב' הש' דותן:

את  ,2/קרן תיתי לו בבקשה גם את .2/

כב' הש' מ .לוי:

בבקשה.

עו"ד זו:

טוב .תראה את  2/למעשה העדות שאתה מוסר אותה אתה מוסר מיד
לאחר המפגש עם האשם ,שלשיטתך ולטעתך הוא הודה ופתח הכל ,כון ?

העד ,מר זגורי:

מתי?

ש:

 ,2/מ 7/7 -בשעה .23:13

כב' הש' דותן:

כשישבתם בחוץ .ת 8/זה כשהם ישבו בחוץ?

עו"ד הבדלי:

כן .אחרי.

כב' הש' דותן:

אז ת 8/זה כשהם ישבו בחוץ.

עו"ד זו:

מיד אחרי שפגשו ב -ת ,8/למעשה את העדות הזאת אתה לא מוסר
יומיים אחרי ,היא טרייה לך בראש ,אתה מוסר אותה מיד לאחר המפגש,
כון?

העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

אוקיי .בסדר גמור .עכשיו תראה ,בוא גיע ,בוא גיע ללב ליבם של
הדברים .עכשיו אי אומר לך שלמעשה המפגש ,אותו מפגש מדובר שעליו
ופל וקם התיק הזה ,ביום  ,7/7היה מיד לאחר שהאשם חוזר מחקירת
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הטחה ארוכה בימ"ר תל אביב ,שם מטיחים בו את כל הראיות בתיק .אתה
יודע את זה או לא יודע את זה?
ת:

כן .זה מה שהוא אמר לי כשהוא חזר.

ש:

כון .שלמעשה הוא בא ואומר לך שעכשיו חוקרים אותו על רצח וסיון
לרצח ומתחיל לדבר איתך ,כון ?

ת:

כן.

ש:

אוקיי.

עו"ד הבדלי:

לא כון.

עו"ד זו:

מה לא כון ? לא כון ? בבקשה אתה יכול להתגד אם זה לא כון.

עו"ד הבדלי:

לא .לא הייתי עם כל הראיות בתיק ,אבל זה לא לעד הזה.

עו"ד זו:

אוקיי .בסדר גמור .אין בעיה .ראה אם יש איזה שהיא ראיה או פרט
שהוא מסר לו שלא היה בתוך החקירה.

כב' הש' דותן:

הה אי אגיד לכם.

עו"ד הבדלי:

זה לא רלבטי לעד הזה.

כב' הש' דותן:

אתה רוצה שאי אגיד לך?

עו"ד הבדלי:

אם יש פרט בתיק ,זה לא רלבטי לעד הזה.

כב' הש' דותן:

אתה רוצה שאי אפה אותך?

עו"ד זו:

כן.

כב' הש' דותן:

בעמוד .3

עו"ד זו:

שמה?

כב' הש' דותן:

בעמוד  ,3ד' זה דימה ,כון?

עו"ד הבדלי:

כן.

עו"ד זו:

כן.

כב' הש' דותן:

אז אומר לו ,מספר דימה מה הראו לו בחקירה ,הראו לי תמוות ,יומיים
לפי סיון לרצח ,אחו שמה מורכבים .אז הוא שואל אותו המדובב –
איפה מורכבים ? אז דימה עוה – מורכבים בכפר .אחר כך אז ,אז עכשיו
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אתה מאוכן במקום ? שואל אותו המדובב .והוא אומר – לא.
עו"ד זו:

איפה?

עו"ד הבדלי:

בהמשך.

עו"ד זו:

בהמשך.

כב' הש' דותן:

לא .יומיים לפי באו במיוחד .אתה רואה מצלמות אבטחה יומיים לפי
שהייו שם .אז מה זה אומר,

עו"ד זו:

הוא מספר לו את מה שאמרו לו במשטרה .כבודכם זה בדיוק ככה.

כב' הש' דותן:

לא .לא .לא.

עו"ד זו:

זה ככה מתחיל גם .הוא מתחיל את העדות,

כב' הש' דותן:

טוב .אז אם ככה יש לו ,יש לו מחלוקת לגבי הבת הקרא .תמשיך.

עו"ד זו:

אוקיי .אחו ,אי ,אי רואה שכבודכם מאוד ,מאוד ,כבודם העלה הערה
שהיא בלב ליבו של התיק ,שכך כבודה קראה את הדברים .אבל כשקוראים
את התמלול מהתחלה.

כב' הש' דותן:

אי קוראת מה שכתוב.

עו"ד זו:

יכול להיות,

עו"ד הבדלי:

זאת ההתחלה.

כב' הש' דותן:

אבל לא מהתחלה .אי קראתי מהתחלה .הם דים במה הוא שאל
בחקירה ומה הטיחו .אז הוא שאל אותו אתם מאוכים .אז הוא אומר לא,
כי הייו שמה יומיים קודם .אז מה אפשר להגיד עוד ?

עו"ד זו:

יש כאן,

כב' הש' דותן:

אבל לא חשוב.

עו"ד זו:

לא .לא .אי אפה את כבודכם בדיוק לקודה.

כב' הש' דותן:

אתה ,בבקשה .תודה.

עו"ד זו:

בדיוק באותה קודה שכבודכם ,שכבודכם ,שכבודה הקריאה ,יש שם את
השורה של דימה – הם טועים .הוא,

כב' הש' דותן:

זה קודם.
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עו"ד זו:

אין קודם כבודכם ,הרי,

כב' הש' דותן:

יש .תראה אי קוראת,

עו"ד זו:

הוא מספר מה ,זה מה שהם טועים.

כב' הש' דותן:

לא .לא .לא .אתה מאוכן במקום ,הוא שואל אותו.

עו"ד הבדלי:

זאת שאלה.

כב' הש' דותן:

אז הוא אומר לא .יומיים לפי ,לפי ,באו במיוחד .אתה רואה מצלמות
אבטחה יומיים לפי שהייו שם.

עו"ד זו:

זה בדיוק מה שהטיחו בו בחקירה כבודכם .אי מה שאי אומר ומה
שכבודכם יראה,

כב' הש' דותן:

טוב .בסדר.

עו"ד זו:

שכל מה שהוא אומר לו ,זה הסדר של הדברים שהחוקרים אמרו לו .הם
אמרו לו אתם יומיים,

כב' הש' דותן:

זאת אומרת ,זאת אומרת ,מה שאתה רוצה להגיד לו ,שהאשם הודה בפי
המדובב במה שהחוקרים הטיחו בו.

עו"ד זו:

הוא סיפר למדובב את מה שהחוקרים ,אבל,

כב' הש' דותן:

טוב .אוקיי .תמשיך.

עו"ד זו:

אבל ,אבל אחו גיע לזה ,ואי אגיד יותר מזה .הרי גם המדיה ,זה כל
התיק .גם המדיה מביה שזה דבר )מדבר מהר מדי( ומסים להלביש פה
איזה שי פרטים מוכמים שראה שאין שום,

כב' הש' דותן:

אחו לא הגעו לפרטים המוכמים.

עו"ד זו:

אוקיי.

כב' הש' דותן:

אחו מגיעים לשיחה .פרטים מוכמים זה לא של העד.

עו"ד זו:

טוב .טוב .תראה ,אחו מתחילים בדיוק עם זה כבודכם .אי אומר לך ,אי
אומר לך שאם מאזיים לכל השיחה .לשיחה ולתמלול וקוראים ,זה יעזור
לכבודכם להאזין לשיחה ,כי זו השיחה המדוברת .הדיסק הזה הוא הדיסק
המדובר והדיסק החשוב .וכשמקשיבים לשיחה וקוראים את התמלול
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ברצף ,ולא חלקים ,עולה שהאשם מספר לך את מה שמטיחים בו
בחקירה ,את מה שהמשטרה טועת שהיה .מה אתה אומר על זה ?
העד ,מר זגורי:

שזה לא כון מה שאתה אומר .שהוא מודה בפי וגולל בפי את הסיפור,

ש:

אוקיי.

ת:

והוא התייעץ איתי ואפשר לראות את זה כמו שאתה אומר .קראתי שם את
הכל .אז אפשר לראות את התמוה .אי חושב וזהו.

ש:

אוקיי .אז אי אומר לך שדווקא במפגש הזה ביום  ,7/7שהוא המפגש
החשוב ,אתה תראה ,אי מיח שעברת על התמלול כי הוספת שם דברים,
יש לא פחות,

)השופטים מדברים בייהם(
עו"ד זו:

אפשר?

כב' הש' דותן:

כן .כן.

עו"ד זו:

אה ,אוקיי .יש,

כב' הש' מ .לוי:

רצוי.

עו"ד זו:

יש לא פחות מ 149 -פעמים בהם מופיע המילה לא ברור .אוקיי .זאת
אומרת שקטעים רבים שהאשם מדבר הם לא ברורים .זכור לך דבר כזה
שראית בתמלול?

העד ,מר זגורי:

כן .לא .לא במספר שאתה וקב ,אבל כן.

ש:

לא משה .המספר ברור שהוא לא זכור לך.

ת:

הה ,אי רואה גם פה .אתה יכול גם לדפדף ולראות.

ש:

אתה ,אתה מדפדף ,אתה רואה שלמעשה שומעים אותך היטב ,ובחלקים
שמדבר האשם כתוב במקרים רבים – כתוב  -לא ברור ,כון ?

ת:

כן.

ש:

אוקיי .כשאתה מוסר את העדות שלך ביום  ,7/7לאחר אותו מפגש עם
דימה ,כשאתה מספר על הדברים ,אתה מספר רק על מה ,אתה הרי לא
יודע מה שומעים.
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ת:

כון.

ש:

אתה ,כשאתה עברת על הדברים עם התובע ,אתה מספר לטעמך רק על מה
ששומעים או שהוספת דברים מעבר למיטב זכרוך?

עו"ד הבדלי:

מה ,מה ,באמת.

עו"ד זו:

האם כשעברת,

עו"ד הבדלי:

התחלת עם השאלה כשאתה ותן את העדות שלך ,המשכת למעבר בשיחה
איתי .בבקשה תמקד את השאלה שלך .אי מתבלבל מזה .בטח העד
מתבלבל.

עו"ד זו:

אוקיי.

כב' הש' דותן:

העד לא מתבלבל.

עו"ד זו:

השאלה הייתה מאוד ברורה עכשיו ,מאוד מאוד ברורה .זה היה עכשיו
סתם איזה שהוא סיון .אי אחזור על השאלה.

עו"ד הבדלי:

איזה סיון?

כב' הש' דותן:

טוב.

עו"ד הבדלי:

טוב ו.

כב' הש' דותן:

אוקיי.

עו"ד זו:

מה זה ההערות האלה ? אי לא,

כב' הש' דותן:

לא .לא .תשאל את השאלה ,אוקיי.

עו"ד זו:

האם כאשר אתה מוסר את העדות שלך ,בוא תחיל ופרק לך את זה כדי
שיהיה לך קל .כשאתה מוסר את העדות שלך ,אתה לא שומע את התמלול,
כון?

העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

אתה לא יודע מה ,מה ,מה כתב מה לא כתב .אתה כותב ,אומר את
הדברים למיטב זכרוך ,כון?

ת:

כן.

ש:

יחד עם זאת ,עברת רעון במשרדי התובע לפי יום יומיים ,מתי שהוא,
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כון?
ת:

כון.

ש:

במהלך הרעון הזה עברת על התמלול ,כון ?

ת:

כן.

ש:

ובמהלך הרעון הזה שעברת על התמלול ,הוספת דברים שאתה אומר שלא
היו שם ,כון ? שלא כתובים ,שאתה זוכר או ששמעת בדיסק ,שאי אדייק
 -או ששמעת בדיסק אבל לא כתובים ,כון ?

ת:

כן.

עו"ד הבדלי:

לא שמעתי מה הוא אמר.

כב' הש' דותן:

הוא אמר כן.

העד ,מר זגורי:

כן.

עו"ד זו:

כן .אוקיי .זאת אומרת ,בכל הקודות כשאי קורא את התמלול ואי רואה
מה שאמרתי בעמוד ,אתה מחזיק את התמלול ת 8/מר זגורי?

ש:

כן.

ת:

אי מפה אותך רגע לעמוד  3שהאשם אומר הם טועים,

ש:

אין לי פה את ,את העמודים .צריך לזכור אותם בשביל ,אז זה עמוד  3זה
בסדר .אבל אם גיע ל 50 -זה יהיה בעיה.

עו"ד הבדלי:

אבל אין .50

עו"ד זו:

עמוד  ,4אתה יכול להגיע לעמוד ?4

העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

כתוב שם – רואים שי אשים רכובים על אופוע ואומרים ,טועים שאי,

ת:

רגע.

ש:

הם טועים עוד פעם.

ת:

איזה עמוד?

ש:

עמוד .4

ת:

איפה ,באיזה שורה?
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ש:

רואים שי אשים רכובים על אופוע ואומרים – טועים שאי ,הם טועים,

ת:

רגע .רגע .רגע .מצא את זה .אי לא רואה את זה.

עו"ד זו:

באמצע בערך.

עו"ד הבדלי:

איפה ? יש מוה .תגיד לו לפי המוה? 25 .

עו"ד זו:

.26:11

העד ,מר זגורי:

אז זה לא בעמוד הזה.

ש:

אתה רואה את זה?

ת:

זה בעמוד אחרי.

ש:

 .26:11כתוב – רואים שי אשים מורכבים על אופוע ,אומרים ,טועים
שאי ,אתה רואה את זה?

עו"ד הבדלי:

מופיע .מופיע .למה הוא צריך לראות ? באמת עורך דין זו .בחיי.

עו"ד זו:

אי שואל ,כי אי ,אי יכול ,אם אתה חוסך לי להראות את כל המקומות
האלה,

עו"ד הבדלי:

אי חוסך לך.

)מדברים ביחד(
עו"ד הבדלי:

יש .יש .יש.

עו"ד זו:

יש את המילה טועים ואומרים?

עו"ד הבדלי:

יופי.

)מדברים ביחד(
עו"ד הבדלי:

אי לא מתווכח על מה שכתוב.

עו"ד זו:

אז אי שואל,

)מדברים ביחד(
כב' הש' דותן:

דברו ביחד.

עו"ד הבדלי:

בחיי שלא.

עו"ד זו:

אז אם לא תווכח,

כב' הש' דותן:

תדברו ביחד .זה בסדר גמור .בדרך כלל כתוב – מדברים ביחד.
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לא באמת כבודכם .באמת אי לא מבין .מה שמופיע ,מה ששומעים
כבודכם ישמע ,אי לא אתווכח על זה .אי לא אתווכח ,אבל לא צריך
להראות לו כל מה שכתוב .לא צריך להראות לו שהוא אומר אל תסכים
להכס לתא .כי כתוב.

עו"ד זו:

זה לא מעיין אותי להכס לתא .אי אומר לך דבר כזה.

כב' הש' דותן:

אבל ,אבל ,אבל אדון הבדלי ,אם אדוי ,אם אדוי בא כדי שהדיון כאן
יהיה שכל אחד מלמד את השי איך לחקור,

עו"ד הבדלי:

לא .אבל גבירתי,

כב' הש' דותן:

אז אדוי מסכים שאי אלמד אתכם?

עו"ד הבדלי:

כן.

כב' הש' דותן:

טוב .אז משיך הלאה בלי זה .כן.

עו"ד זו:

אי אומר לך שמופיע ,שהמילה טועים או אומרים או מה שסיפרו לו,
מופיעה בכל העדות למעשה .בכל התמלול .כך עולה ,כך עולה מהשיוט שלי.
אתה אומר שמה שהוא סיפר לך זה מה שהוא מספר ,או מה שהוא מספר
שאמרו לו בימ"ר?

העד ,מר זגורי:

גם וגם.

ש:

גם וגם .מאה אחוז .אוקיי .אז בוא לך למה אתה טוען שהוא מספר .לא
לגבי מה שאמרו לו בימ"ר .אי מחזיק את העדות שלך ביד ,את  .2/ואתה
אומר בעדות שלך ככה – האשם ,דימה אמר לי שהוא היה ההג ,ואדם
שלישי שאת שמו לא מסר לי היה איתו על גבי האופוע ,וישראל קדושים
המתין להם באיזה שהוא מקום .דימה אמר לי שמי שביצע את הירי זה
הבחור שאותו הוא הרכיב על האופוע .את זה אתה זוכר?

ת:

כן .אי רק רוצה ,אי רוצה להגיד,

ש:

כן.

ת:

שאי אומר את ,אי אומר את הדברים במתומצת וברצף .הדברים התפרשו
על שיחה .זאת אומרת כשאי אומר דבר כזה שאתה עכשיו אמרת שהוא
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מתומצת לארבעה חמישה משפטים ,בשיחה זה ,זה הרבה יותר פרוש.
ש:

כן.

ת:

אז ככה אתה רוצה ,באמת זו עבודה של התובע שהוא ירכז את כל
הדברים .אם אי אשב עכשיו פה ואתחיל לחפש את הקודה )מדבר מהר
מדי( ,את כל הקודות ? זאת עבודה שלהם .זה לא עבודה שלי.

כב' הש' דותן:

אם אי מביה את התשובה שלך כון ,שאמירה כזאת אי הגתי ומי שישב
אחרי הוא שירה ,את זה אחו לא מצא?

העד ,מר זגורי:

אתם כן תמצאו.

עו"ד הבדלי:

כן.

העד ,מר זגורי:

אתם כן תמצאו גבירתי.

עו"ד זו:

איפה ,איפה מצא ? אתה יכול להראות לו ?

)מדברים ביחד(
כב' הש' דותן:

לא .רגע .מה,

)מדברים ביחד(
כב' הש' דותן:

סליחה ,סליחה .סליחה .זגורי ,זגורי ,מה שאי מתכוות להגיד ,שאין
משפט כזה ,אי הגתי והוא ישב מאחורה .אלא יש משפט,

העד ,מר זגורי:

שאי הגתי ,ויש את זה שהוא ישב מאחורה .ויש את זה שבאו לבד .אחו
שמו את המדבקות.

כב' הש' דותן:

זאת אומרת,

העד ,מר זגורי:

אי שרפתי אותו.

)מדברים ביחד(
כב' הש' דותן:

זאת אומרת שכשאחו עשה ,וציא את כל המשפטים האלה ,אחו גיע
בסוף לאמירה – אי הגתי הוא ישב מאחרי.

העד ,מר זגורי:

חד וחלק.

עו"ד זו:

אוקיי .אז זה פרשות של כל אחד .מצויין .הכל בסדר .אז תראה,

כב' הש' דותן:

אבל זאת הייתה השאלה .אי פשוט מתמצתת אותה.
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עו"ד זו:

אוקיי.

עו"ד הבדלי:

אבל הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה .סליחה על ,מר זגורי הוא יכול להגיד
מה שהוא רוצה .באמת כבודכם,

כב' הש' דותן:

אבל גם אי חושבת ככה.

עו"ד זו:

אוקיי.

כב' הש' דותן:

אבל זה ,אבל זה לב ליבו של התיק.

עו"ד זו:

אז אתה אמרת עכשיו ,אתה אמרת עכשיו משהו על המדבקות .התחלת,
בוא עבור לעיין המדבקות .עיין המדבקות הוא קודה מאוד חשובה.
אתה אומר בעדות הזאת שלך ,להפות אותך לאיפה אתה אומר את זה ?
או שאתה קורא אותה ,אתה מחזיק את זה ,כן?

העד ,מר זגורי:

בעדות כן.

ש:

בעדות .בעדות השיה מיום כך וכך ,מיום  ,7/7שעה  .23:16אתה אומר
ככה ,אי אקריא לך את זה במדוייק ,כדי שלא ,שיה .טוב .אתה אומר –
אי רוצה לציין שלגבי המדבקות באופוע ,זה בסוף העדות שלך ,מר זגורי.

ת:

כן.

ש:

בעמוד  .3שורות  21ואילך .אי רוצה לציין,

כב' הש' דותן:

זה באמרה  ? 2/זה באמרה ?2/

עו"ד זו:

כן .אי רוצה לציין שלגבי המדבקות באופוע ,דימה אמר לי שהם בעצמם
הדביקו מדבקות בצבעים שחור אדום על האופוע ,רצו לטשטש את
האופוע .אתה זוכר שהוא אמר לך דבר כזה?

העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

אוקיי .עכשיו אי אומר לך שגם הקודה הזאת של המדבקות שהם שמו
מדבקות שחורות ואדומות ,לא מופיעה לא בהקלטה ולא בתמלול .אין
מדבקות שחורות ואדומות .זה לא מופיע.

עו"ד הבדלי:

זה לא כון.

עו"ד זו:

אוקיי .אז ,אז אתה תראה לי .קח את כל התמלול,
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כב' הש' דותן:

אתה רוצה,

עו"ד הבדלי:

אי לא רוצה להראות לך .אי אומר לך שזה לא כון וזה לא כון.

עו"ד זו:

לא אתה .אי אומר,

כב' הש' דותן:

אז מה ,אחו שב וחכה?

עו"ד הבדלי:

כן .מה אתה רוצה ממו?

עו"ד זו:

לא .התמלול הוא ורא קצר ,שיעה .הוא אומר,

עו"ד הבדלי:

אם הוא היה אומר,

)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

גבירתי זה לב ליבו של התיק .זה כל התיק.

עו"ד הבדלי:

די עם הלב ליבו הזה כבר .די עם זה.

כב' הש' דותן:

אבל רגע ,סליחה .סליחה.

עו"ד הבדלי:

די עם הלב ליבו של התיק.

כב' הש' דותן:

אדוי מעלה בדעתו ולו לרגע אחד שבעידן ,שבעידן הדיגיטלי ,יואשם אשם
על סמך דברים שלא קלטו בהקלטה ואמר המדובב?

עו"ד זו:

מאה אחוז .אי,

כב' הש' דותן:

אדוי מעלה בדעתו את הרעיון הזה ? יכול להיות השלמה של משפט פה,
והבהרה של משפט שם .ועוד אמירה .אבל אם הדברים האלה בכלל לא
מופיעים ,אז אתה ,אז אתה מעלה בדעתך את הרעיון הזה ?

עו"ד זו:

אי מקבל ,אי מקבל את ההערה של גבירתי .אי ,אי ,אי לא אתן לו
לטרוח לעיין המדבקות השחורות והאדומות ,כי אי אומר לכבודכם שזה
לא מופיע .אבל בסדר .אחו שמח לראות אחר כך איפה,

עו"ד הבדלי:

לא מופיע מדבקות ? המילה מדבקות לא מופיעה ?

עו"ד זו:

לא מופיעה כמו ,כמו שטוען העד שמופיעה המילה מדבקות.

עו"ד הבדלי:

לא מופיעה?

עו"ד זו:

אוקיי .עכשיו תראה ,אי אומר לך יותר מזה .מר זגורי אתה איתו?

העד ,מר זגורי:

כן.
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אוקיי .אז אתה אומר שיכול להיות שעיין המדבקות שחור ואדום ,זה
דברים שאמרו ,אבל שומעים ,לא שומעים ,מופיע בהקשר אחר .אחו
מצא את זה בהמשך .אי אומר לך שעיין המדבקות ,הראשון שמשתמש
במילה מדבקות ,זה אתה.

ת:

אין דבר כזה .מה ,לא ידעתי את הפרט הזה .איך יכולתי להשתמש בזה?

ש:

אוקיי .זאת אומרת שאתה מתעקש ,אתה מתעקש שהראשון שהעלה את
עיין המדבקות זה האשם?

ת:

יכול להיות ,תראה יכול להיות מצב שהוא אמר לי ,תראה אתה ,האופוע
כיסיו אותו .ואז אי אומר לו מה כיסיתם ? יכול להיות שאי הבאתי ,אין
לי מושג למה אתה מסה לעשות את זה .אבל אי אומר לך ,כל מה ש ,אי
חוזר על זה ואי אחזור על זה עד סוף היום,

ש:

כן.

ת:

כל מה שאי אמרתי זה דברים שאמרו ואחרי זה תבדקו ותראו .איפה
שלא אמר תגביהו ותשמעו .זה באמת שזה לא עיין שלי .אתה שואל אותי
פה שאלות ,הם תמללו .אי לא יודע רמת ההגברה עד איזה שהיא ,עד
איפה אתם יכולים לפתח אותה בשביל לשמוע את הכל בצורה כזאת .זה
לא עיין שלי .אין פה שום עיין .אי באתי ,עשיתי את הדיבוב .אמרתי את
כל מה שאי זוכר שהוא אמר .יש מילים שלא דייקתי בהן ,כי תשמע אי
יושב איתו שעתיים שלוש בשיחה שהוא מפציץ אותי באיפורמציה ,אי
צריך לדייק במילים ? אז כן ,אז יכול להיות שחטאתי פה שלא דייקתי
במילה או שמתוך פרשות שלי .זה דברים שאתם צריכים לעשות לבד.
באמת .זה דברים שיש לכם את הכל ,הכל מוח בפיכם .כל החומר .הכל.
מה ,מה שמעו ,מה לא שמעו ,לא שמעו .אתה רוצה שאי ,אתה אומר לי
סתם מילה .אי יכול עכשיו לחפש מילה בכל הדפים האלה?

עו"ד זו:

לא .אי לא אומר לך סתם מילה .אי מדבר איתך על קודה,

העד ,מר זגורי:

לא .סליחה .לא סתם .מילה חזקה משמעותית.
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ש:

כן.

ת:

אי יודע ? אי יכול עכשיו לחפש בכל היירת איפה אמרה המילה ואם
היא אמרה מילה אחת אז לחפש את ההקשר ? אז זה לא לעיין.

ש:

טוב .אז אי ,אי שואל אותך שאלה כזאת .אתה למעשה מדבר איתו על כל
עיין הסוואת האופוע בהקשר של זה שהם יצאו ילדים .אתה זוכר את
ההקשר הזה ?

ת:

שמה?

ש:

שהוא והחברים שלו יצאו ילדים ,אי אפה אותך ל ,אי אפה אותך,

ת:

אבל אתה ,אתה ,אבל יש לי בעיה .יש פה בעיה .אי מצא עם כל הזה ,בלי,
בלי עמודים.

עו"ד הבדלי:

תן לי דקה .אי אעשה לך ,זה  30עמודים.

עו"ד זו:

זה בעמוד .20 ,19

כב' הש' מ .לוי:

טוב .בשביל זה התובע מקבל משכורת.

עו"ד הבדלי:

אי אדוי ,זה קצת מעורר אותי .אדוי רואה שאי חסר סבלות.

כב' הש' מ .לוי:

בדיוק.

עו"ד זו:

אתה רואה את העמוד?

העד ,מר זגורי:

עוד לא.

כב' הש' דותן:

כן .מצאתם ?

עו"ד הבדלי:

רגע.

כב' הש' מ .לוי:

התובע עסוק במספור עכשיו.

עו"ד זו:

אחרי שתראה איפה שזה מצא ,זה פחות קריטי איפה זה מצא .השאלה
שלי היא כזאת מר זגורי .אם הוא אומר לך שהוא הסווה ,מה שאתה טוען
שהוא אומר לך למעשה ,זה שהם הסוו את האופוע שבו ביצעו את סיון
הרצח במדבקות ,כון ?

העד ,מר זגורי:

איזה עמוד?

ש:

עזוב רגע עמוד .אי שואל אותך,
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ת:

הה זה אצלי .זה מוח אצלי.

ש:

לא .אבל זה ,זה לא כס אפילו לרזולוציה של עמודים.

ת:

אז ?

ש:

אי מקל עליך בשאלה.

ת:

אוקיי.

ש:

מה שאתה למעשה מספר לו ,מה שאתה למעשה מספר לו זה שהאשם
בצורה כזו או אחרת ,דיבר איתך על זה שהם רצו להסוות את האופוע שבו
השתמשו בסיון הרצח ,כון?

ת:

לא .הם לא ,לא יסו להסוות שהם שמו מדבקות .איך הוא אמר את זה ?
אי לא יודע .אי צריך לחפש את זה .בוא תמצא את זה ותראה איך הוא
אמר את זה.

ש:

אוקיי .למה הם שמו את המדבקות ? באיזה הקשר הייתה השיחה ? למה,

ת:

להסוות את האופוע מפי המצלמות.

ש:

אוקיי .אז זה בדיוק מה שאי שואל אותך .זאת אומרת שהמטרה הייתה
להסוות את האופוע ,כון?

ת:

כן.

עו"ד זו:

אוקיי .עכשיו בהקשר הזה כשהוא אומר לך ,הוא אומר לך הרי שהם
טועים שהאופוע רשום על השם של ישראל קדושים ,כון?

העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

אתה זוכר?

ת:

כן.

ש:

לא שאלת אותו מה לגבי לוחית הרישוי של האופוע ?

ת:

מה?

ש:

האם יסו לעשות את כל האופוע במדבקות ,מה,

כב' הש' מ .לוי:

הוא הבין .הוא הבין .הוא הבין.

עו"ד זו:

כן.
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כב' הש' מ .לוי:

שאלת אותו?

העד ,מר זגורי:

לא .לא .לא זוכר.

כב' הש' מ .לוי:

לא שאלת אותו.

העד ,מר זגורי:

אי לא זוכר ,לא זוכר את הסוגיה הזאת.

כב' הש' מ .לוי:

הוא לא זוכר.

עו"ד זו:

אוקיי .כשאי שואל אותך את זה עכשיו ,לא ראה לך הגיוי לשאול אותו
שאלה כזאת?

העד ,מר זגורי:

וואלה,

כב' הש' מ .לוי:

מה זה חשוב?

)מדברים ביחד(
העד ,מר זגורי:

מה לי ולהגיון שלו ?

כב' הש' מ .לוי:

הוא אומר לא שאל ,לא זוכר .לא שאל .לא מעיין.

עו"ד זו:

אוקיי .בסדר גמור.

כב' הש' מ .לוי:

כן.

עו"ד זו:

כשדיברו על,

כב' הש' דותן:

בפעם הבאה לא ישכור את שירותיו.

כב' הש' מ .לוי:

זה מקצה שיפורים בתיק הבא.

כב' הש' דותן:

בפעם הבאה לא ישכור את שירותיו.

עו"ד הבדלי:

היום כבר למדו  3פרקים בשיטות הדיבוב ,ואחו בפרק הרביעי אחו.

כב' הש' מ .לוי:

טוב.

כב' הש' דותן:

לא שכור את שירותיו שוב.

כב' הש' מ .לוי:

הלאה .הלאה.

עו"ד זו:

כשהוא מדבר איתך ,זה באותו הקשר שהוא מדבר איתך על זה שהסוו
במדבקות את האופוע ביום של הסיון רצח .הוא סיפר לך שגם היו על
האופוע ששייך לישראל קדושים יומיים קודם ,זה מה שהמשטרה טועת,
כון?
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העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

אוקיי .על האופוע הזה שמו מדבקות ? הוא דיבר איתך על זה ?

ת:

לא.

ש:

אוקיי .וגם בקודה הזאת לא חשבת לשאול אותו איך זה הגיוי שבאים
יום אחד עם אופוע עם מדבקות ,ויום אחד עם אופוע בלי מדבקות ? מה
ההגיון?

ת:

מה השאלה?

ש:

אי שואל,

כב' הש' מ .לוי:

האם שאלת אותו או לא שאלת אותו.

העד ,מר זגורי:

לא שאלתי אותו .עובדה.

כב' הש' מ .לוי:

לא שאלת .עובדה לא שאלת.

עו"ד זו:

אוקיי .אי אומר לך שכל עיין המדבקות שיסו לשים על האופוע ,לא רק
שאין לו אזכור ,גם אין זכר לזה ,לא מצאו מדבקות על האופוע .אתה יודע
על זה משהו או שאתה לא יודע?

העד ,מר זגורי:

לא.

ש:

אתה לא יודע על זה כלום?

ת:

לא.

ש:

בסדר גמור .תראה אותו דבר בדיוק לגבי עיין המדבקות ,עולה גם לגבי
שריפת הראיות .מה שסיפרת לו .זה בערך ,אי מתכס לקראת הסוף
בקודה הזאת ,ואז החקירה בערך עוד איזה חצי שעה אי מיח .לטעמי.

כב' הש' דותן:

אתה יכול לחקור כמה שאתה רוצה.

כב' הש' מ .לוי:

לא .זה בסדר .זה בסדר.

)צוחקים(
כב' הש' דותן:

עורך דין זי ,זה תיק רציי ואין לו שום הערות.

כב' הש' מ .לוי:

לא .זה בסדר.

כב' הש' דותן:

רגע סליחה .אי צחקתי?
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עו"ד הבדלי:

חלילה .אי צחקתי.

עו"ד זו:

אי לא הערתי לגבירתי,

כב' הש' דותן:

לא .אי חושבת שזה תיק רציי .ולא צריך ,וכשהשאלות הן עיייות ,אי
לא מתערבת.

עו"ד זו:

אי,

עו"ד הבדלי:

אחו גם מסכמים היום אחרי העדות.

כב' הש' דותן:

טוב .הלאה.

עו"ד זו:

בעצם זה מאוד חמד )מדבר מהר מדי( ,כי במילא מה שיש לו זה המדובב,

עו"ד הבדלי:

אתה אמרת – זה לב ליבו של התיק .לב ליבו .היום שמעו את הביטוי הזה
לב ליבו שמעו אותו מאה פעמים ותשע פעם.

עו"ד זו:

ממש כן.

כב' הש' מ .לוי:

מספיק .מספיק.

עו"ד זו:

טוב .הכל בסדר.

כב' הש' דותן:

תראה זה לא אירוע חברתי ,כל זמן שהיה עייים ,הכל יהיה בסדר.

עו"ד זו:

כון .כון מאוד .תראה בוא גיע לעיין שריפת הראיות .אתה מספר שדימה
אמר לך שהם פגשו לאחר מכן ,כולם ביחד ,ושרפו את הראיות בתיק ,כון
?

העד ,מר זגורי:

לא .אי ,אי שאלתי,

ש:

אז?

ת:

אי שאלתי אותו אתה ראית ששרפו ,הוא אמר לי כן .שאמרתי לו מה עם,
מה עם העליים וזה ,אז הוא אמר לי שרף.

ש:

כן.

ת:

הוא אמר לי את זה במילה אחת .הוא אמר לי שרף .אי ,אי ,אפשר
לראות את זה גם בתמלול.

ש:

כן.

ת:

ובעקבות זה אי כתבתי כאילו שהוא ,הוא אמר לי שהוא ראה שהם שרפו.
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הוא לא אמר לי בשום מקרה שהוא שרף בעצמו .אלא הוא אמר לי שהוא
ראה .אמרתי לו אתה ראית בעייים שלך ? הוא אמר לי כן .כאילו בשביל
להיות בטוח וזה ,זה דברים שככה ,וזה מה שכתבתי.
ש:

אוקיי .זאת אומרת שאתה אומר שהוא לא אמר לך שהוא שרף ,אלא רק
שהוא ראה?

ת:

לא .הוא כן .הוא לא אמר לי שהוא בעצמו שרף.

עו"ד זו:

אוקיי .הבתי .בסדר גמור .ואתה אומר אבל שמי שהתחיל לדבר על העיין
הזה של שריפת הראיות ,זה האשם.

העד ,מר זגורי:

אי הובלתי אותו לזה .בקטע הזה אי ,אי הובלתי לזה בקטע של הבגדים.
כאילו בקטע כאילו מה עשיתם עם הבגדים.

ש:

אוקיי.

ת:

אז אי הובלתי אותו לזה ,ובעקבות זה הוא אמר שרף .כאילו ואז כסו
לושא הזה .אי כמו שאמרתי כאילו ,לפי זה שאלת אותי למה אי לא
שואל שאלה כזאת.

ש:

כן.

ת:

יש מצבים שאי עובד טוב ואי כן שואל .וזה חלק מהמצבים.

ש:

הבתי .זאת אומרת שלעיין שריפת הראיות מה שאתה אומר ,זה שאתה
הובלת ,זה שאתה התחלת את השיחה לעיין שריפת הראיות ,ועל עיין
העלמת הראיות ,כן ?

ת:

הוא ,הוא אמר את זה מעצמו .ואמרתי – אי העליתי את הושא הזה
בהקשר של אם יכולים לתפוס את הבגדים או את המשהו הזה ,ומשמה זה
התפתח .אי ,אי כוותי לשם אבל לא בשאלה מדוייקת של שרפת ? לא.
לא אמרתי לו דבר כזה .או שרפתם ? לא אמרתי לו ככה .שאלתי אותו לגבי
הבגדים ודרך זה הובלתי אותו לזה.

עו"ד זו:

זאת אומרת שגם בקודה הזאת כמו בקודות אחרות,

העד ,מר זגורי:

אבל זה בא ממו.
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אוקיי .וגם ,אז לא ,זה קודה חשובה מה שאמרת .גם בקודה הזאת וגם
בקודת המדבקות על האופוע ,ממה שאתה אומר לו ,זה שאתה הובלת
את השיחה והוא זרם איתך עם השיחה?

ת:

כשאי שואל שאלות והוא מספר לי בעקבות השאלה את האירוע עצמו
לפרטי פרטים .זהו .ראיתי שזה עובד ,פעם ,פעמיים ,שלוש.

ש:

אוקיי.

ת:

דרך אגב בגלל זה אמרתי שהוא דרדלה.

ש:

אז ,הבתי .אז אי אומר לך שעיין שריפת הראיות ועיין המדבקות על
האופוע ,חוזר גם לעיין עם עורך הדין .שזה גם קודה שאתה אמרת
שהאשם סיפר לך ,כון ?

ת:

כן.

ש:

שמיו לו עורך דין.

ת:

כן.

ש:

אי אומר לך שחוץ מהאמירות שלך בעיין הזה ,שהוא מוצא פיך בלבד,
האשם לא אומר את זה בשום מקום .מה אתה אומר?

ת:

עוד פעם הוא בא ,הוא לא אמר שכאילו שישראל מיה לו עורך דין?

ש:

לא.

ת:

הוא אישר את זה.

עו"ד זו:

אתה,

העד ,מר זגורי:

הוא מאשר את זה.

ש:

הוא לא אישר ולא שלל .הוא לא הגיב על זה .אתה אמרת.

ת:

הוא אישר .כשאי אומר ,כשאתה רואה בתמלול שהוא לא מגיב ,הוא
מאשר לי בתועת ראש.

עו"ד הבדלי:

זה לא כון .זה לא כון .אבל אי לא רוצה כל הזמן להתווכח.

עו"ד זו:

אתה יכול אז להראות איפה דימה שיממו לו עורך דין ?

העד ,מר זגורי:

לא .לא .לא .אי לא ,אי ,תמצא לי את זה .התובע יודע.
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ש:

בסדר.

ת:

אי לא יכול ,איך אי אחפש בכל העמודים האלה עכשיו בדיוק את זה.

ש:

אתה לא צריך .אבל זאת אומרת שיכול להיות שגם את זה הוא אישר לך
בתועת ראש ?

ת:

אי לא ,אתה שואל אותי ספציפית על,

ש:

אתה אבל אמרת.

ת:

אתה רואה את זה מולך .תן לי את זה אחי .תן לי לקרוא את זה .אי אראה
מה,

ש:

אי לא רואה את זה מולי.

כב' הש' דותן:

תפה אותו לעמוד שהדבר שהושא הזה עלה.

עו"ד זו:

כן .אין שום בעיה .עמוד  25בתמלול של ת.8/

כב' הש' דותן:

תסתכל בעמוד  25ב -ת.8/

העד ,מר זגורי:

אין לי ת.8/

עו"ד הבדלי:

זה .זה.

העד ,מר זגורי:

אה ,אתה סימת לי ליד  ? 25אה כן .בסדר .כן.

עו"ד זו:

איפה דימה אומר לך ? זה הוא ,רואים שאתה אומר את כל הדברים .אם
הוא דואג ,איפה דימה אומר לך את זה ? גם בושא הזה כמו כל הושאים
האחרים ,אתה אומר הרבה מאוד דברים ,אבל למעשה זה דברים שאתה
אומר לו .אתה יוזם אותם ודימה זורם איתך בשיחה .זאת השיחה בייכם.
האשם זורם איתך עם השיחה הזאת .מי שאומר את הדברים ,מי שיוזם,
מי שאומר ,ביגוד למה שאמרת לו מקודם ,זה אתה ,ולא האשם .מה
אתה אומר על זה?

ת:

אמרתי ,אמרתי כשאי שואל אותו שאלות ,שבעקבותן ,בעקבות השאלות
שלי הוא מספר לי הכל.

ש:

כן .טוב .אז בוא גיע להשחתת הראיות החלק הכי קריטי שהוא חלק
באמת קריטי .כי השחתת הראיות זה כביכול פרט שרק הוא יכל לדעת
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עליו .אז בוא שאל אותך ככה מר זגורי.
ת:

אוקיי.

עו"ד זו:

אתה אומר בעדות שלך ,בעדות השיה ,ב ,2/ -בסדר?

העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

בעדות שלך במשטרה,

ת:

כן.

ש:

ולאחר מכן גם בעימות .איזה תף זה רות ? הגשתם את העימות?

עו"ד הבדלי:

ברור.

כב' הש' דותן:

ברור.

עו"ד הבדלי:

ת 27/דמה לי.

עו"ד זו:

ואמרת תדבר בבית המשפט וזה יקל עליך ,בטח אתה זוכר את זה .אתה
אמרת ,אפילו אי לא מסתכל ,כי אמרת את זה גם היום.

עו"ד הבדלי:

ת.24/

עו"ד זו:

אתה אמרת שהאשם אמר לך שלאחר אירוע הירי הם שפכו הרבה
אקומיקה על הקסדות .אמרת או לא אמרת?

העד ,מר זגורי:

לא אמרתי מיד לאחר אירוע הירי .אמרתי שבדיבוב ,בקטע הזה הוא אמר
שהם שפכו אקוומיקה על הקסדות.

ש:

מאה אחוז .מצויין .אי אומר לך שבכל העדות שלך ,בכל התמלול לא
שומעים בשום מקום מילה על אקוומיקה .אין אקוומיקה .אין .זה לא
עולה בשום מקום.

ת:

אי יכול למצוא לך את זה שאחו מדברים על זה ואז אי,

ש:

אוקיי.

ת:

ואז אי אגיד לך ,אי ,אי לא בטוח כראה שזה מה שזה ,ואז אי שואל
אותו כאילו מה עשיתם עם הקסדות .הוא אמר שפכו אקוומיקה ,יכול
להיות שזה בלחש ,זה חלק מהדברים שהם בלחש .אבל בפירוש הוא אמר
את זה.
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ש:

אוקיי .אז,

ת:

לא הייתי אומר את זה ,זה מילה שאין דבר כזה .זה לא משהו שאפשר
להקיש מתוך דבר .זה אקוומיקה .זו מילה ברורה .הוא אמר לי
אקוומיקה.

ש:

אז מה שאתה אומר,

ת:

אחרת הייתי אומר חומר מסויים .אי לא ,אי גם יודע שאי מגיע לבית
המשפט צריך לעמוד מול זה.

עו"ד זו:

מאה אחוז ,אז מה שאתה אומר לעיין האקוומיקה ,שהדבר הזה אמר
בלחש ולא שומעים אותו.

העד ,מר זגורי:

לא .לא .לא .לא .אמרתי – יכול להיות.

)מדברים ביחד(
העד ,מר זגורי:

אתה צריך להפות אותי .אי צריך לקרוא את הכל בשביל לראות.

עו"ד זו:

חברי יכול להתגד לזה ,אי אומר,

)מדברים ביחד(
עו"ד הבדלי:

לא .אי לא מתגד יותר לכלום .מה ששומעים ,שומעים.

עו"ד זו:

להיפך.

כב' הש' דותן:

זהו.

)מדברים ביחד(
עו"ד הבדלי:

אי מסה לא להתגד.

עו"ד זו:

אז אי אומר לך מר זגורי שאת המילה אקוומיקה אין בכלל בתיק .זאת
אומרת שאם אין את זה בכלל בתיק ,אתה רוצה שאחו קבל את זה
שהוא אמר את זה בלחש.

העד ,מר זגורי:

לא .לא.

ש:

אז?

ת:

אם ,אי לא רוצה שתקבלו כלום.

ש:

אוקיי.
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ת:

אי אומר לך מה היה ,אתם תעשו מה שאתם רוצים.

ש:

הבתי .אוקיי.

ת:

אז שכל אחד יעשה את העבודה שלו.

ש:

אוקיי .אז בוא תסביר לו את ההגיון באקוומיקה .אי אשאל אותך את
השאלה בצורה אחרת .אם,

ת:

ממש ,אי לא יכול להסביר לך את ההגיון הזה למה שהוא אמר.

ש:

לא .אבל רגע.

כב' הש' מ .לוי:

בוא תשמע את השאלה.

עו"ד זו:

יש הגיון .אם שרפו את הקסדות ,למה לשפוך עליהם אקוומיקה?

העד ,מר זגורי:

לא אמרתי שהם שרפו את הקסדות.

כב' הש' דותן:

הוא לא אמר ששרפו את הקסדות.

העד ,מר זגורי:

לא אמרתי ששרפו.

כב' הש' דותן:

הוא אמר ששרפו משהו אחר ,את הבגדים.

עו"ד הבדלי:

את הכפפות.

עו"ד זו:

אוקיי.

כב' הש' דותן:

והוא שאל ,והוא שאל מה עם הקסדות ? אז הוא אמר – שפכו
אקוומיקה .זה מה שהוא אמר.

עו"ד זו:

מאה אחוז .זאת אומרת שמה שאתה אומר ,זה שאת הקסדות הם לא
אמרו לך שהם שרפו ?

כב' הש' דותן:

לא .הוא לא אמר את זה.

עו"ד זו:

זה מה שהוא אמר עכשיו ,את הקסדות הם לא אמרו לך שהם שרפו?

העד ,מר זגורי:

אלף לא .אי לא ,אי מה שאי אומר לך זה מה שאי זוכר .אתה עכשיו
יכול להיות שהוא ,שהוא זרק איזה שהיא מילה אחרת .אי לא יודע .אי
לא רוצה להגיד דברים שאחרי זה ,לא יודע .לא זוכר.

כב' הש' דותן:

קודם אמרת לו ואי זוכרת את זה,

העד ,מר זגורי:

מה שאמרתי זה בפירוש מה שאי זוכר .מעבר לזה ,אם הוא אמר לי שהוא
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גם שרף את הקסדות ? יכול להיות שהוא זרק איזה מילה ולא התייחסתי
אליה ולא ראיתי אותה פה ולא זה .אי לא יודע.
עו"ד הבדלי:

כבודכם מה איכפת לי מה הוא אומר ? באמת מה איכפת לי מה הוא אומר
? סליחה מר זגורי .מה איכפת לי מה הוא אומר?

כב' הש' דותן:

אי לא ,טוב.

העד ,מר זגורי:

מה שכתוב ,כתוב ,מה שלא ,לא.

עו"ד זו:

אחו ,אחו ,אחו פה בעיקר בסיכומים לאיפה כתוב לעיין הקסדות.
אי לא,

כב' הש' דותן:

לא .אבל על הקסדות מה שיש בתמליל זה שהאשם אומר שהם שרופות.

עו"ד זו:

כון.

כב' הש' דותן:

אז העד ,אז מה ,אז רגע מה אדוי רוצה שאי אעדיף אקוומיקה או
שרופות?

עו"ד הבדלי:

אז מה אתה רוצה מהעד?

עו"ד זו:

אי לא ,אי רוצה להבין משהו ,לעיין האקוומיקה,

כב' הש' דותן:

סליחה .אי ,זה ,תראה לא ,לא חשוב .אי כבר לא אבין .אם שאל האשם
על ידי העד הזה ומה עם הקסדות ,והוא אומר שרופות ,אז,

עו"ד זו:

אז אי אומר ,אי אומר לכבודכם שאי אפה את זה,

כב' הש' דותן:

אז גיד שגבו ממו את ההודעה .הוא טעה ושכח.

עו"ד זו:

טוב.

עו"ד זו:

אבל אם אחו שומעים בקולו של האשם אומר שרופות,

עו"ד זו:

אבלג ם אין שרופות .גם את זה אין .אי טוען,

כב' הש' דותן:

כתוב פה.

עו"ד זו:

כון .כתוב בתמלול וכבודכם יאזין לשיחה.

כב' הש' מ .לוי:

אז אחו אזין .כון .אז מה זה משה מה הוא אומר?

)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

זה לא רלבטי ,בגלל זה ,בגלל זה לא כסתי לשרופות.
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כב' הש' מ .לוי:

אז זהו ,תיחו לו.

עו"ד זו:

בגלל זה אמרתי זה עיין לסיכומים כי אי מפה למשהו אחר.

כב' הש' מ .לוי:

אוקיי .אז הלאה .השאלה הבאה.

עו"ד זו:

לא שאלתי על השרופות .שאלתי רק על האקוומיקה .הכל בסדר.

כב' הש' י .לוי:

רגע סליחה .כשכתוב בתמליל שרופות,

עו"ד זו:

אין שרופות.

כב' הש' מ .לוי:

אז איך אתה מסכים לתמליל הזה ? איך זה הוגש?

עו"ד זו:

מה זה תמליל ? אחו כל אחד יש לו השגות ,כי הגשו את הדיסקים.

כב' הש' י .לוי:

לא .השגות ,השגות בסדר .אם כתוב מילה לא ברורה אז צריך להיות
איקס ,או כתוב מילה תמוהה ואתה אומר שזה צריך להיות מילה אחרת,
זה בסדר .השגות .אתה יכול גם להציג תמליל גדי שלך ,תראה אותו קודם
לתובע ,יכול להיות שהתובע יסכים .כמו שאמרה ראש ההרכב ,אם
תסכימו ,מה טוב .אם לא תסכימו ,אחו שמע את המקום הספציפי .אבל
אתה לא יכול להשאיר את התמליל הזה שהוגש בהסכמה בלי תמליל גדי,
ולחכות לסיכומים.

עו"ד זו:

לא .אי אומר לכבודכם ,מה שעשה ,יש הרי,

כב' הש' י .לוי:

כי עכשיו אתה שואל את העד לגבי הושא הזה.

עו"ד זו:

לא .לעיין האקוומיקה .לעיין השריפות כבודכם הרי ברור שקיים כלל
הראיה הטובה ביותר והוגש הדיסק.

כב' הש' י .לוי:

זה כון.

עו"ד זו:

וכבודכם יאזין לדיסק .וזה ,וזה אי אפשר לחקור,

כב' הש' י .לוי:

אבל אחו עזרים בתמליל.

)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

חברי,

כב' הש' י .לוי:

אחו עזרים בתמליל כל עוד שלא הוגש תמליל גדי.

עו"ד הבדלי:

מה?
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)מדברים ביחד(
עו"ד הבדלי:

אתה רוצה להוסיף ,זה מה שאתה אומר,

עו"ד זו:

לא משה .אתה שמעת באותה מידה .גם לחברי יש השגות כאלה ,בדיוק
באותה קודה.

עו"ד הבדלי:

מה זה משה?

עו"ד זו:

כון .זה מה שאמר לך השופט .אי גם לא חושב שזה משה משהו .טוב.
תראה בוא עבור לעיין שאתה טעת גם ,גם בעימות וגם בעדות שלך וגם,
וגם ב ,1/ -לעיין המיע .אתה אומר שאתה שאלת אותו האם קיים
סכסוך בין ישראל לאלי טביב .ואז אתה טוען שהאשם סימן לך סימון של
כסף .זה כון?

העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

זאת אומרת שגם את העיין הזה של המיע הכספי ששולם כסף הוא לא
אומר לך ,אלא רק מסמן לך?

ת:

לא .ואחרי זה אחו מדברים על זה.

ש:

שמה?

ת:

שזה כאילו שאין בייהם שום קשר ואין בייהם שום סכסוך ושום כלום.
וגם כן אחרי זה במפגש בבית המשפט ,במפגש האחרון בייו,

ש:

כן.

ת:

הוא גם מחזק את זה שהוא אומר שהוא אומר שזה בכלל דרך צד שלישי.
זה לא משהו שכאילו שיש איזה מיע אישי לישראל .אלא זה דרך צד
שלישי.

ש:

אוקיי.

ת:

אז זה ,זה הושא הזה מאוד ברור שזה עשה בשליחות ובשביל כסף.

ש:

הבתי .אבל אתה אמרת לו בפתח הדברים שכשדברים אמרים בשפת
הסימים ,בשפת הידיים ,אז אתה חוזר עליהם בקול רם כדי שיהיו אותם.

ת:

כן .כן .אי יכול להראות לך את זה.
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עו"ד הבדלי:

זה מופיע .זה מופיע.

העד ,מר זגורי:

זה מופיע.

עו"ד זו:

אתה אומר לו קבלתם כסף ? אתה ,אתה משתמש במילה כסף?

ת:

כן .כן.

ש:

אתה מדבר איתו ,איפה?

עו"ד הבדלי:

בעמוד .20

עו"ד זו:

של מה?

עו"ד הבדלי:

בעמוד  20של התמליל שלו.

עו"ד זו:

של מה?

עו"ד הבדלי:

איפה שמופיע  52:36שורה מעל.

עו"ד זו:

לא .על מה אתה מדבר .על איזה תף?

עו"ד הבדלי:

ת .8/כבודכם רואה את ת ? 8/בעמוד  52:36 .19זה המוה .שורה מעל
המדובב אומר – אחרי שהעיין החובבי והחיסולים עלה על הפרק ,והוא
אומר לו המדובב – מה ,מה זה משה .מה זה משה .אתה משאיר ,אתה
משאיר בן אדם חי ,בן אדם שאתה יודע איזה סכסוכים יש לו ? בן אדם
שיכול ,הוא אומר – אין שום קשר .אה ,זה צד שלישי כאילו ,כלומר עכשיו
המדובב מסביר ,אה ,זה צד שלישי כאילו ? אה ,הבתי .הבתי .של כסף,
כמה?

עו"ד זו:

ואז מה אומר לו דימה?

עו"ד הבדלי:

אין קשר בכלל.

עו"ד זו:

אין קשר בכלל ? אז ,אז אי,

העד ,מר זגורי:

אין קשר בין ישראל לבין זה שורה .לזה הוא אומר אין קשר בכלל .על זה.

ש:

כן .אבל לעיין הכסף ,כמה כסף ? ממי,

ת:

זה לא אמרו.

)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

אתה לא חשבת לשאול על זה?
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הוא לא אמר לי ,בושא הזה לא אמר לי שום פרט לגבי כמה כסף ,מי
מזמין את זה ,מה ,שום דבר.

ש:

אוקיי.

ת:

אי גם לא תקלתי בזה ,כי יצאתי מקודת החה שכאילו שיכול להיות
שהוא לא יודע ,כי אחרת הוא היה אומר את זה לבד .כי תמיד דחפתי
לושא הזה ובכל מקום שדחפתי עליו הוא מיד ידב פרטים .כשראיתי
שהוא לא מדב פרטים על זה ,אז הבתי שהוא בכלל לא יודע אולי.

ש:

אוקיי.

ת:

וברור שאי לא יכול לשבת שם ולחקור אותו חקירה צולבת .כי אז,

ש:

לא .חקירה צולבת לא .אבל יש תוים מסויימים שאי חושב שהיה מקום
לשאול .אבל בסדר ,אין בעיה .עכשיו תראה הכל,

ת:

כראה שאתה תהיה מדובב יותר טוב ממי.

ש:

אי מדובב לא אהיה ,זה בסדר .תראה בסוף המפגש השלישי שלך ,ולא
סתם שאלתי אותך כמה מפגשים היו שלך בתחילת החקירה עם האשם,
בסוף המפגש ב 7/7 -המפגש המדובר ,זה ת 8/ב ? 7/7 -ב -ת ,8/אי אומר לך
שבסוף ההקלטה שומעים אותך אומר בסוג של שמחה ,הוא פתח הכל .זהו.
העבודה גמרה .אתה זוכר שאמרת דבר כזה ? זה בדיסק?

ת:

כן .כן.

עו"ד זו:

אוקיי .למי אמרת את זה הוא פתח הכל?

כב' הש' דותן:

לאשם.

עו"ד זו:

מה?

כב' הש' דותן:

לאשם.

עו"ד זו:

לא .ברור שלא לאשם.

כב' הש' דותן:

בטוח שלא .ו ,אז מה?

עו"ד זו:

אמרת את זה למפעיל שלך ,כון ?

העד ,מר זגורי:

לא .לא למפעיל .לא.
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ש:

אוקיי .אמרת,

ת:

המפעיל הוא לא היה באותו זמן.

ש:

בסדר .עכשיו תראה אם באמת הוא פתח הכל והעבודה גמרה ,למה
למעשה אתה צריך להפגש איתו עוד  4פעמים?

עו"ד הבדלי:

אל תעה .אל תעה .כבודכם,

עו"ד זו:

אוקיי .אי רוצה להבין מה ההתגדות ולמה היית צריך להפגש איתו 4
פעמים אחרי ה ,7/7 -אם ב 7/7 -הוא פתח הכל .והעבודה גמרה.

עו"ד הבדלי:

זה לא,

עו"ד זו:

והוא אמר את זה הרגע .על מה ההתגדות?

כב' הש' דותן:

סליחה .אין מה להתגד .למה פגשת איתו עוד פעם?

העד ,מר זגורי:

אי לא ,אלף כל אי לא קובע אם העבודה גמרה או התחילה .זה משהו
שבא משמחה ומהתלהבות של רגע.

כב' הש' דותן:

אבל תראה ,יכול להיות ,זה שאתה לא קובע את זה אחו יודעים .אבל
יכול להיות שאמרו לך ,מישהו אמר לך ,תשמע אולי כדאי לחדד את
הקודה הזאת ,אולי כדאי להעמיק ,להעמיק את התון הזה ,יכול להיות?

העד ,מר זגורי:

מתי ,כאילו אחרי?

עו"ד זו:

כן.

כב' הש' דותן:

אחרי ,הייתה לכם שיחה ב .7/7 -הייתה לכם שיחה ,השיחה הזאת היא ת/
 8שהייתה באיזה תאריך?

עו"ד זו:

.7/7

כב' הש' דותן:

 7ביולי .ואמרו בה דברים .אז אומר לך עורך הדין ,יכול להיות שפגש
אותך המפעיל שלך ואמר לך – תשמע ,כדאי להעמיק את הקודה הזאת?

העד ,מר זגורי:

ברור .לא .לא את הקודה .כדאי להכס איתו עוד פעם כי יכול להיות
שהוא יביא עוד דברים ,כי עצר עוד חשוד ,גם הרי זה מה שהתפתח גם
אחרי זה שהוא בעצם חתם את זה שמדובר באותו אחד שהוא דיבר עליו,
שהוא עצר רק עכשיו.
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עו"ד זו:

אוקיי .אז עכשיו,

ת:

זה מה שכן השגו במפגש הבא.

ש:

זה משהו שאתה טוען שהשגתם במפגש של ה?14 -

ת:

כן.

ש:

אוקיי .אי אומר לך דבר כזה ,יש לו תדרוכים עם המפעיל ,ושאלתי אותך
כבר כמה פעמים תדרכו אותך ,מה 5/7 -ומה.7/7 -

ת:

כן.

ש:

ואז יש תק בין ה 7/7 -ל ,14/7 -כון ? אין לך קשר עם האשם בתאריכים
האלה ,כון?

ת:

כון.

ש:

אוקיי .אתה רוצה להגיד לי שלפי שפגשתם ב ,14 -לא מתדרכים אותך
ואומרים לך מה רוצים להשיג עכשיו ,מה חסר ? אמרת הרגע שכן.

ת:

אם זה היה מפעילים אחרים הייתי אומר לך אולי יכול להיות שכן .אבל
אתה מדבר פה על מפעיל שהוא ,אין ,אין יותר פדטי ממו .לפעמים אפילו
זה מעצבן אותי ברמות מטורפות.

עו"ד זו:

אוקיי.

ת:

אבל אין מצב ,הוא ספר מהלך.

ש:

בסדר .את זה אחו שאל ,את זה אחו שאל את המפעיל ,זה לא,

ת:

אז אל תשאל אותי את השאלות שלו .תשאל אותו.

ש:

לא .האם אתה ,אי אשאל אותך את מה שאי מוצא לכון לשאול אותך.
לא סתם אתה יושב פה .אבל,

כב' הש' דותן:

אז אי אשאל אותך את השאלה .האם ,האם היה מפגש וסף ,מפגש וסף
בין ה 7 -בחודש לשיחה שאחו עכשיו מדברים עליה ,למפגש הבא ,למפגש
לאחר מכן?

העד ,מר זגורי:

אם היה תדרוך?

עו"ד זו:

כן.
167

בית המשפט המחוזי בתל אביב  יפו
תפ"ח  49843-07-15מדית ישראל  'רוביסקי)עציר(

 03מרץ 2016

כב' הש' דותן:

כן .תדרוך?

העד ,מר זגורי:

לא .לא .היה מצב שהמפעיל בא ואומר לי ,שמע אתה כס שוב פעם,

עו"ד זו:

כן.

ת:

הוא שוב פעם אומר לי אתה כס על אותו תיק של הרצח ,הסיון לרצח כי
יש דברים שהתפתחו בחקירה ,אבל את זה הוא לא אומר לי אף פעם .אי
יודע שיש משהו שהם צריכים זה .אי כס .ממשיך.

ש:

ואתה אומר שאי יודע שיש משהו שהם צריכים זה.

ת:

כן.

ש:

מה זה משהו שצריכים זה ?

ת:

לא יודע .זה אי צריך להוציא מהאשם .אי אף פעם לא כס עם ,עם ,עם
איזה שהוא תעשה ככה ,תגיד לו ככה .לא .זה העבודה שלי .אף אחד גם לא
יכול להגיד לי לעשות דבר כזה.

ש:

אז אי אומר לך,

ת:

רק אי מכיר את הדימיקה בתא .רק אי יודע בתא איך להגיד ומה להגיד.
זה דברים שמתהלים והם משתים גם בתא .אי ,הדימיקה הוא קובע
אותה לא אי.

עו"ד זו:

מאה אחוז.

העד ,מר זגורי:

הוא קובע לפי ההעות שלו ולפי ההתהגות שלו.

ש:

כן .אבל אתה למעשה כן מאשר שאם כסת ב 14 -על מת לקיים איתו
שיחה וספת ,היה איזה שהוא צורך .אתה לא יודע מה הצורך אבל היה
צורך?

ת:

כן.

ש:

אוקיי .אי מיח שהצורך היה להעמיק באיזה שהיא קודה ,אז בוא דבר
על זה .אי אומר לך שבמקום להעמיק ב ,14 -אתם למעשה הולכים צעד
אחד אחורה ,אם קוראים את השיחה של ה .14 -מה אתה אומר על זה?

ת:

כי הוא עדיין ,זה היה בתוך תא והוא מאוד פחד מהתא .לא יכולו ליצור
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שוב פעם ,כראה שהם לא יכלו ליצור שוב פעם מצב שפגש ביחד ,כי זה
היה ראה כבר מצחיק.
ש:

אוקיי.

ת:

אז זה היה בתוך תא .ואז חזרו שוב פעם לקטע של היומיים הראשוים
ששאלת למה פה הוא אמר ככה וככה,

ש:

אוקיי.

ת:

בגלל התא .הה זו עובדה כסו לתא ,שוב פעם חזרו אחורה .הוא מפחד,
הוא מודע ,הוא זהר .זה רק גם מחזק את זה שבאיפה שלא הייו בתא,
הדברים היו אותטיים והוא ידב פרטים ומידע כמו שצריך.

עו"ד זו:

כשישבתם במסדרון בתחת המשטרה ,בתחת הימ"ר ? שעוברים לידכם
כל הזמן שוטרים ,לעומת מצב שאתם מצאים בתא רק שיכם לבד?

עו"ד הבדלי:

לא .הוא לא אמר את זה.

עו"ד זו:

אז?

עו"ד הבדלי:

איזה מסדרון ? הוא דיבר על,

)מדברים ביחד(
עו"ד הבדלי:

הוא דיבר על החצר בגלילות .למה אתה מכיס דברים?

עו"ד זו:

אז סליחה .על החצר בגלילות שהיא חצר פתוחה ,שם הוא הרגיש יותר
בוח לשבת לדבר איתך ,החצר בגלילות ,מאשר בתא כששיכם לבד והוא
יכול ללחוש לך.

עו"ד הבדלי:

הוא רק אמר את זה כבר  20פעם בערך.

עו"ד זו:

אין בעיה .זה מה שאתה אומר ,כון?

עו"ד הבדלי:

תגיד פעם וספת מה שצריך.

עו"ד זו:

כן?

העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

אוקיי .בסדר גמור .אין בעיה .עכשיו תראה ,ב 14/7 -אומר לך האשם,
איזה תף זה?
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עו"ד הבדלי:

ת20/א' .יש לך את /20א?

העד ,מר זגורי:

כן.

עו"ד הבדלי:

אי אביא לך ,אי אביא לך ,רגע .קח את ה ,14 -גם את ה ,16 -אולי גיע גם
אליו.

עו"ד זו:

באותה חקירה בעמוד  ,22אומר לך האשם – אם הייתי יודע משהו ,הייתי
עושה את זה .הייתי מודה .אבל לא עשיתי שום דבר.

העד ,מר זגורי:

איפה?

ש:

הוא אומר לך כשאתם מצאים לבד ,כון ?

ת:

איפה זה?

ש:

בעמוד .22

ת:

עמוד ?22

ש:

כן.

ת:

ב?114 -

ש:

ב -ת20/א' ,מהתאריך .14/7

ת:

פה מצויין לי  ,58המוה ,זה זה ? זה זה?

ש:

זה מתחת ל .58 -כן .באמצע .איפה שיש דימה .ד' .אתה רואה את זה ?

עו"ד הבדלי:

ו ,כן ,תקראו כבודכם.

העד ,מר זגורי:

מה זה?

עו"ד זו:

כן .כן.

כב' הש' דותן:

אחו קוראים.

עו"ד הבדלי:

כן .אבל זה ,זה מה ,ככה אתם מביים כבודכם ? זה ורא פשוט הדברים.
זה הבת הקרא .אי לא מצליח להבין את השאלה.

עו"ד זו:

אוקיי .אוקיי.

עו"ד הבדלי:

זה מה שדימה אומר ? זה מה שדימה אומר לחוקרים .זה מה שדימה
אומר.

עו"ד זו:

זה מה שדימה אומר .פה זה מה שוח ,מה שדימה אומר,
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עו"ד הבדלי:

לא להאמין .אבל זה הבת הקרא כבודכם.

עו"ד זו:

בסדר .בעמוד  .20הוא אומר לך  -הם טועים .בעמוד  – 24הם אמרו הם
טועים שזה מה שהם אומרים .בעמוד  – 36הם טועים .אתה יכול לעבור
על הדברים.

העד ,מר זגורי:

ו ,מה אתה רוצה ממי?

ש:

אז אי אומר לך שגם בחקירה הזאת ,כל מה שדימה אומר לך ,זה את מה
שהם טועים והם אומרים .והוא אומר לך שהוא אומר לך שהוא לא עשה
שום דבר ושהוא חף מפשע .מה ההתרשמות שלך מהמהפגש הזה עם דימה?

כב' הש' דותן:

סליחה .סליחה.

העד ,מר זגורי:

שכל מה,

עו"ד הבדלי:

רגע .רגע .זגורי ,השופטת מדברת.

כב' הש' דותן:

סליחה .את הגם צריך להוריד .את הגם צריך להוריד.

העד ,מר זגורי:

מה זה גם?

כב' הש' דותן:

הוא אומר גם במפגש הזה .את זה אחו מורידים .אומר לך עורך הדין
שבמפגש הזה הוא אומר לך מה שהחוקרים אומרים ולא מה שהיה .זאת
הטעה של הסיגור.

עו"ד זו:

מה ההתרשמות שלך הייתה?

כב' הש' דותן:

כי במפגש הקודם זה לא ככה.

העד ,מר זגורי:

אי לא,

עו"ד זו:

זה עיין של פרשות כמו שגבירתי אמרה ,כל אחד יכול לפרש את זה
כראות עייו.

העד ,מר זגורי:

אתה רוצה את הפרשות שלי?

ש:

כן .מה הפרשות שלך לגבי המפגש הזה?

ת:

הפרשות שלי ,הפרשות שלי זה שהוא מספר לי את הכל בצורה אותטית,
כל מילה שהוא אמר לי הייתה אמת .מה שהוא הכחיש ומה שהוא סיפר
היה אמת גם ,גם לטובתו ,גם לא לטובתו .זה היה ראה ככה .במקומות
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שהוא אומר הם סיפרו לי ,אז הוא מספר לי על החקירה .אם מדובר במפגש
שהוא בתוך התא ,אז הוא אומר את זה גם למקרופון .כי הוא יודע
שמאזיים לו ,הוא גם חשש מזה .אם זה במקומות אחרים ,זאת אומרת
גיד במפגש שהיה בחוץ בגלילות ,אז היו כמה קטעים שגיד התקרבו
שוטרים או משהו כזה ,אז גם היה קטות כאלה .אבל שוב פעם אי אומר
– היה את האמרות האלה שהם אמרו לי ,הם אמרו לי ,אבל במקביל
באותה שימה הוא סיפר לי הכל ,שלא מתוך החקירה ,אלא מתוך מה
שהיה בשטח.
ש:

הבתי.

ת:

בשביל זה אמרתי גם שהוא מספר גם וגם.

עו"ד זו:

הוא מספר גם וגם .אוקיי .ובעמוד  96כשאתה שואל אותו מה היה לפי
מה ,סיון רצח או הרצח ,ודימה אומר לך – וואלה לא אמרו לי .ואז אתה
אומר לו שוב – מבחית הזמים כאילו .מה לפי מה ? הוא אומר לך – לא
אמרו לי את זה.

העד ,מר זגורי:

כי הוא לא יודע לגבי הרצח .הוא לא היה מעורב ברצח .מה אתה רוצה?

ש:

הבתי.

ת:

הוא לא היה מעורב ברצח.

ש:

ככה ,ככה אתה מפרש את זה?

ת:

אי ,אי ,אי ככה ,יכול להיות שהוא היה מעורב ברצח ולא יודע ,אי ככה
מתוך מה שהיה דיבוב ומתוך מה שהיה ,כמו שאי אומר לך שהוא היה
מעורב בסיון הרצח ,באותה שימה אי אומר לך בוודאות שלי ,שהוא לא
היה מעורב ברצח עצמו.

ש:

אוקיי.

ת:

זה איך שאי התרשמתי.

ש:

אוקיי .עכשיו ,אי מיח שזאת אותה תשובה גם לגבי ,לגבי מה שהיה
בעימות .כי במהלך העימות כשאתה מטיח ,עוד פעם זו אותה תשובה,
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ת:

זו אותה תשובה .אותה תשובה.

ש:

כשאתה מטיח בדימה את כל מה שאתה אומר שדימה אומר לך בעימות
ביום  ,19/7כל מה שאתה מטיח בדימה שאתה אומר – אתה אמרת ,אתה
סיפרת ככה וככה בסדר ,אתה אומר שלמעשה זה לקחת את כל הדברים
ביחד ומסרת את מה שהבת ? אבל,

ת:

כן .כן.

עו"ד זו:

אוקיי .בסדר גמור .תראה התחלתי את זה בתחילת הדברים לגבי עמדת
הכוח שלך ולגבי איך אתה מרגיש מול האשם .אתה זוכר את העימות ?

העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

כן .אתה זוכר שבתחילת העימות ,אתה זה שאומר לאשם – בוא ,בוא אי
אסביר לך מה קורה פה ?

ת:

כן.

ש:

ואתה מספר לו עכשיו מה הולכים לעשות,

ת:

לא מספר לו מה הולכים לעשות .מספר לו מה היה ,שהכל היה מוקלט.
והכל היה מתועד ,ושכל מה שהוא אמר שמע ,כדי שהוא ידע כדי לא,
שהוא ידע שזה הכל זה ,שהוא ידע שכל מה שהוא אמר – מוקלט.

ש:

הבתי.

ת:

זה הכל.

ש:

אוקיי .ולמעשה אתה כשאתה יושב שם בחדר עם שי חוקרי הימ"ר אתה
מרגיש בוח להגיד לו את הדברים כפי שאתה מוצא לכון ? כי אמרת,

ת:

ברור.

ש:

לא .אי אגיד לך למה ברור.

ת:

ו?

ש:

כי אתה מרגיש מאוד בוח להגיד את הדברים .אתה,

ת:

כי הם אמיתיים .כי זה מה שהיה.

עו"ד זו:

בסדר גמור .ואמרת כששאלו אותך לגבי העימות שדימה הכחיש חלק
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מהדברים וחלק הוא לא עה.
העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

זה מה שאתה אמרת ,כון?

ת:

כן.

ש:

אי אומר לך שדימה הכחיש מכל וכל הכל .ובכל קודה שבה הוא רצה עוד
לעמוד ולקפוץ ולהתפרץ ,אמרו לו – אתה לא מתפרץ .אתה תגיד בזמך.
זאת אומרת שללו ממו את האפשרות להגיב .רק אז הוא יכל להגיב ,אתה
דיברת ודיברת ואז אמרו לדימה מה אתה רוצה להגיב על הדברים .אתה
זוכר את זה?

ת:

כשתו לו את האפשרות ,אז הוא בחר,

ש:

אוקיי.

ת:

או ,או להכחיש או לשתוק.

ש:

אוקיי.

עו"ד הבדלי:

מה זה משה,

עו"ד זו:

הסכם ההפעלה שלך ,אתה זוכר אותו ,כון ? אתה מכיר את הסכם
ההפעלה שלך טוב מן הסתם ,כון?

העד ,מר זגורי:

כן.

ש:

אוקיי .סעיף  19להסכם ההפעלה שלך אוסר עליך בתכלית האיסור,

עו"ד הבדלי:

תראה לו את זה.

עו"ד זו:

בבקשה .הה פה הסכם ההפעלה .קח .אתה רוצה ,אי לא יכול לגשת .אתה
יכול לגשת אליו?

עו"ד הבדלי:

אי ,אי ,איזה הסכם ,זה משה?

עו"ד זו:

ההסכם בסעיף .19

עו"ד הבדלי:

אבל ת,80/

עו"ד זו:

לא משה .סעיף .19

עו"ד הבדלי:

אבל  9או  ? 90לא משה לך?
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עו"ד זו:

תיח שזה בשיהם .זה ב ,89 -הראשון של .5/7

עו"ד הבדלי:

בבקשה.

העד ,מר זגורי:

כן .מה?

עו"ד זו:

אתה מחזיק?

ת:

כן.

ש:

אתה רואה מה אומר סעיף  ? 19שאסור לך לייעץ לו מסיוך ,ייעוץ משפטי
כזה או אחר.

ת:

רק ,לא אסור לי לייעץ לו ולא כלום .אתה מוסיף דברים.

ש:

מה אי מוסיף?

ת:

אסור לי אך ורק לייעץ לו עצות משפטיות ,כאילו סתם לדוגמא – אי לא
יכול ,אי לא יכול לבוא ולהגיד לו ,תשמע תהיה עד מדיה ותקבל ככה
וככה וככה .אי לא יכול לעשות דבר כזה ,כאילו לדחוף אותו לעשות ככה
ולהבטיח לו דברים שהם לא זה .שהם לא קיימים .אין פה,

ש:

אבל ,אתה תת דוגמא טובה.

ת:

ו.

ש:

אבל לייעץ לו לשמור על זכות השתיקה ,מותר לך?

ת:

כן.

ש:

אוקיי .בסדר .אי לא יודע ,אחו גיע לזה מה מותר לך ומה לא .אתה
אומר שזה מותר.

ת:

זה אחרי זה בייכם .אי עושה את זה.

ש:

בסדר גמור .אין בעיה .אין בעיה.

ת:

אי אומר לך זו עובדה שאי עושה את זה.

ש:

אין בעיה .להסביר לו מי יכול להיות עד מדיה בתוך התיק הזה ומי לא ,מי
שלחץ על ההדק במילים שלם.

ת:

אי לא הסברתי לו בתוך התיק הזה .אי דיברתי איתו באופן כללי וכל מה
שאמרתי לו היה כון .תתי לו עצות שאי חושב שאפילו היה צריך לשלם
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לי על זה.
עו"ד זו:

זאת אומרת שמה שאתה טוען ,שכל מה שהיה קשור לזה זה היה היפוטתי.
זה לא היה קשור אליו ?

העד ,מר זגורי:

לא .ברור שזה ,אי מדבר את זה עליו .אי לא לא סתם לבוא,

ש:

שיה .כשאתה אומר,

ת:

אי מכוון את זה אליו.

ש:

במפגש מיום  7/7עמוד  ,6אפשר את זה רגע ?

עו"ד הבדלי:

לפחות תגיד לי איך זה,

עו"ד זו:

תראה אתה אומר לו,

העד ,מר זגורי:

באיזה עמוד?

ש:

בעמוד  ,6דקה .28:49

ת:

כן.

ש:

מי לחץ על ההדק ,אתה ,אתה או הוא ? ואז לוחש לו – לא אתה ? ו
וקוראים לך להיות ,מי שלחץ על ההדק לא יכול להיות עד מדיה .הבת ?
הם ילחצו עליך .זה לא קשור ל ,512 -כון ?

ת:

אחי זה בדיוק ,זה עוה בדיוק על מה ששאלתי לפי זה,

ש:

על מה זה עוה?

ת:

אתה אמרת לפי זה ,יש דברים שכאילו אתה אומר לו כך וכך ,זה בדיוק,
זה בדיוק הדוגמא.

ש:

איזה דוגמא?

ת:

לזה,

ש:

אתה כרגע אמרת שכיוות למשהו היפוטתי כללי  .512אי אומר לך,

כב' הש' דותן:

לא .את זה אי אמרתי .אי אמרתי את זה.

עו"ד זו:

סליחה גבירתי ,סליחה.

כב' הש' דותן:

אי ,יש להם גם שיחה ארוכה על עדי המדיה ב.512 -

עו"ד זו:

מאה אחוז .כון .אבל בקודה הזאת כשאתה מדבר איתו על עד מדיה ,מי
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לחץ על ההדק ,אתה מדבר איתו על התיק של טביב .אתה לא מדבר איתו
על תיק אחר.
העד ,מר זגורי:

אי אומר לו באופן כללי – מי שלחץ על ההדק ,מי שירה ,לא יכול להיות עד
מדיה על זה שהג .משהו מאוד מאוד ברור.

ש:

ולפי ,ולפי רגע אמרת שאתה לא יכול לייעץ בעיין עד המדיה ,מי יכול
להיות עד מדיה ומי לא יכול להיות עד מדיה.

ת:

אי לא מייעץ לו להיות עד מדיה.

ש:

אהההה.

ת:

אין פה מצב שאי מייעץ לו לעשות איזה שהיא פעולה .אי בסך הכל
מסביר לו את התוים והם באמת אמיתיים.

ש:

אוקיי.

ת:

מה שאמרתי לו זה כון.

ש:

ולדבר ,ולדבר איתו על החלק ,על סיוע ,סיון וכל הדברים האלה ,מותר לך
להסביר?

ת:

תראה בוא ,בוא עשה את זה ,בוא עשה את זה יותר פשוט.

ש:

או לגבי ישראל?

ת:

כל,

)מדברים ביחד(
עו"ד זו:

או לגבי עסקה ,אם מותר לו לעשות עסקה או אסור לעשות עסקה?

העד ,מר זגורי:

כל מה שאמרתי לו,

ש:

כן.

ת:

כל מה שאמרתי לו מופיע מאוד ברור ,כון מה שאי אמרתי לו?

ש:

כון.

ת:

אין פה לא ברור או משהו כזה.

ש:

זה כון.

ת:

אין פה לחץ.
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ש:

כון.

ת:

אז אחרי זה תשב איתם תעשה מה מותר ,מה אסור .אם אסור לי ועשיתי
משהו לא בסדר ,תשפטו אותי אתם .זה לא עיין שלי .אחר כך המפעיל
יבוא ויגיד לי פעם הבאה אתה לא עושה דבר כזה .כי יצאה איזה בעיה
בבית המשפט .בזה גמר.

ש:

פר איף .בסדר גמור .אין בעיה .אז אי גם עצרתי בקודה הזאת .אחו
באמת עבור על מה מותר ומה אסור ,ואחו שאל את היתר את המפעיל.
אי צריך  2דקות בערך לעבור על הדברים כבודכם לראות,

כב' הש' דותן:

אחו ,אחו צא,

עו"ד זו:

כן .שתי דקות .ואם ,ואם לא אז אי ממש,

כב' הש' דותן:

אין שום בעיה .זה סדר.

עו"ד זו:

כדי שלא אחזור על שאלות.

כב' הש' מ .לוי:

יש חקירה חוזרת?

כב' הש' דותן:

כן.

עו"ד זו:

על מת שלא לחזור על שאלות.

כב' הש' דותן:

לא .לא .זה בסדר .אחו צא.

עו"ד זו:

שתי דקות.

כב' הש' דותן:

אחו צא לדקה .בסדר.

]לאחר הפסקה[
עו"ד זו:

מכיוון שהתמוה מאוד מאוד ברורה לשי הצדדים ,יתר הדברים זה
לסיכומים .אין לי מה לשאול אותו מעבר לזה.

כב' הש' דותן:

מצויין .מצויין.

כב' הש' מ .לוי:

טוב .אין חקירה חוזרת.

כב' הש' דותן:

חקירה חוזרת ,אין ?

עו"ד הבדלי:

אין.
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כב' הש' דותן:

תודה רבה.

העד ,מר זגורי:

כל טוב לכם.

כב' הש' מ .לוי:

גם לך.

כב' הש' דותן:

אוקיי .אז אחו היום הבא ,אין היום עדים וספים אי מביה?

עו"ד הבדלי:

כן.

כב' הש' דותן:

בשבוע הבא אחו חזור ותכס כאן .אוקיי .תודה רבה.
 ההקלטה הסתיימה 

הוקלד על ידי שושה חזיזה שפר
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