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    שופטת דנה אמירפני כב' הל

 

 פרקליטות מחוז תל אביב  פלילי  המאשימה
 

 נגד
 

 חיים ברק כהן  נאשםה
 1 

 2 

 3 
#>2<# 4 

 5 נוכחים:

 6 ב"כ המאשימה עו"ד ארז ריכטנברג

 7 והנאשם בעצמורובינשטיין ב"כ הנאשם עו"ד 

 8 

 9 פרוטוקול

 10 

 11 

  12 

 13 המשך חקירה ראשית:

 14בתגובה של הנאשם לכתב האישום הוא טען  שציטוטיים שהמאשימה הביאה לכתב  ש.

 15האישום הם חלקיים ומוצאים את האימרות ממשמעותן האמיתית בדיון הקודם הגשנו 

 16באמצעותך פוסטיים של הנאשם שתפסת ומסרת למשטרה איזה עריכה עשית לגבי 

 17 פוסטיים אלה אם בכלל?

 18 

 19 ב"כ הנאשם:

 20ם הוגשו בהסכמה, הנאשם לא סיפר שהוא ערך את יכתב האישום נוסח על ידי חברי, הפוסטי

 21 הפוסטיים האלה, לא הבנתי את הקשר הדברים. 

 22זה פוסטיים מאד אותנתיים, מה שראיתי הדפסתי והגשתי לא ערכתי אותם ואני לא בטוח  ת.

 23 אם בכלל אפשר לערוך אותם. 

 24במהלך החקרה ראשית נשאלת לגבי ההשפעות של מעשיי הנאשם עלייך לגבי כל פוסט  ש.

 25 ?תספר איך השפיעו העניין בכללותו   –ופוסט 

 26זה נזק מצטבר, לי יש את הנזק האישי ונדדוי שינה, אני מדבר על הילדים יותר, יש לי ילדה  ת.

 27ר מכן הבת שלי אמרה מסכן , פגשתי שוטר על מדים חברי ברחוב עם הבת שלי ולאח 9ב ת 

 33 
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 1השוטר עכשיו ירשמו עליו שיר. בעקבות שיר זה הבת שלי הגדולה אמרה לי בוא נשנה את 

 2שם המשפחה, אנו אנשים בוגרים וזה לא מצחיק למרות שהנאשם צוחק כרגע. אנו אנשים 

 3בוגרים ויכולים לשפוט דברים ולהתגבר עליהם לילדים אין את זה. חלק מהמעבר שלי 

 4ד שאהבתי זה לא לגרום נזק לילדים. כי אז אני פחות מושך אש למרות שזה לא מהתפקי

 5עזר וגם מאז שעברתי תפקיד נמשכת הרדיפה. השם חמדני הוא לא שם נפוץ. זה גם מקרין 

 6על המשפחה המורחבת יותר, אין מפגש עם המשפחה המורחבת שמישהו לא אומר 

 7, שקרן...  עד שלא הופיע הנאשם לא שתוקפים אותו בגללי בגלל ההסתות הדוד שלך רמאי

 8נכתב עליי שום פוסט ואף אחד לא קילל אותי באינטרנט וכל המסע של התקיפות וההצתה  

 9האירועים האלה התרחשו בשיא ההסתה נגדי וההשתלחויות בפייסבוק של  של הרכב כל

 10  הנאשם. 

 11 ?בדיון הקודם אמרת כי בשלב מסוים בחרת לעזוב את התפקיד מתי זה היה ש.

 12בערך, מיד לאחר מכן בראיון עם מפקד המחוז הוחלט   2014ההצתה הייתה בפברואר  ת.

 13שהיא  6שמאחר ואני נמצא תחת מתקפה והסתה ואני מאוים, רמת האיום עלתה לדרגה 

 14הגבוה ביותר, עם מצלמות , חבלן שחבלן כל בוקר בודק את הרכב ים ואתה לא יוצא מהבית 

 15לל ההצתה אלא גם בגלל  האיומים בפייסבוק. הסירטונים עד שבודקים אותך, זה לא רק בג

 16שראינו פה של אוהדי ביתר שמאיימים הובילו להחלטה משותפת שאני יעזוב את התפקיד 

 17 . 2014ואועבר לתפקיד אחר במחוז. זה התבצע בפועל ביולי 

 18 

 19 חקירה נגדית:

 20אתה מספר לנו על הגדרת  – 24משורה  – 26שורה  13מתוך עיון בפרוטוקול הדיון בעמוד  ש.

 21בעצם התפקיד שלך זה לקבל ידיעות   –מצטט  – 26אתה אומר מפנה לשורה  –תפקידך 

 22 ? -מאנשים שונים 

 23 

 24 ב"כ המאשימה:

 25 אני מניח בפני העד את פרוטוקול הדיון הקודם. 

 26 

 27אתה פונה לאנשים וגורמים שונים ומנסה לקבל מידע על מה שעתיד לקרות ועל מה שקרה  ש.

 28 נכון?

 29אבקש להרחיב עבודות המודיעין זה תקשורת עם אנשים אחרים, אתה לא יכול יכול להיות.  ת.

 30לאסוף מודיעין מכדור בדולח. אנו מתעסקים במודיעין אנושי, מעבר לזה שגם דרך המדיה 

 31  התקשורתית והחברתית אנו אוספים מודיעין. הכוונה למדיה הגלויה.

 34 
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 1 –מודיעין היו לך מקורות מזדמניים ומקורות קבועים אתה על ציר הזמן של פעילותך כרכז  ש.

 2 ?האם עובדה זו נכונה

 3 

 4 ב"כ המאשימה:

 5 אני מתנגד לשאלה. השאלה היא שאלה שנוגעת לאספקט הטיפול במודיעין של משטרת ישראל.

 6 
#>3<# 7 

 8 החלטה

 9 

 10 

 11 ספציפים.אני מתירה את השאלה. אין המדובר בשאלה ספציפית לגבי פעילות ספיציפית או מקורות 

 12 

 13 
#>4<# 14 

 15 
 16 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 17 

 
 

  שופטת,  אמיר דנה

 18 
 19 

 20 

 21לא בטוח שאני יכול לענות על שאלה כזו. עקרונית כן בעבודה רכז מודיעין עיש מקורות  ת.

 22 מזדמניים ומקורות קבועים באופן כללי. 

 23 ?בעת מילוי תפקידך הסתובבת בלבוש אזרחי נכון  ש.

 24 כן. ת.

 25בתקופה הרלוונטית שאנו עוסקים בה הסדר הציבורי הטיפול בסדר הציבורי קיבל מפנה  ש.

 26כי הייתה התעוררות חברתית, היה ארגון המעברה, הפגנות יוצאי אתיופיה, ביתר 

 27חלוקת הגז וכל הקשור ירושלים, חרדים, וערבים והיה הנושא שהחל לצוץ גם נושא הגז 

 28 ?נכון זה היה בתקופתך   –לזה 

 29, כאשר 2011. המחאה החברתית הייתה בשנת 2013בשנת לא מדויק. אני נכנסתי לתפקידי  ת.

 30נכנסתי לתפקידי זה היה בשלהי המחאה החברתית, מחוז ירושלים מרחב מוריה מתעסק 

 35 
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 1עם שלל ההפגנות והמחאות גולל דרוזים מהצפון אתיופיים, זה לא היה בשיא תקופתי. אני 

 2 שנים במחוז ירושלים. היו הפגנות מכל הקשת ואנו התעסקנו בכולן.  22-23

 3אמרת  –מצטט  – 13שורה  14אני רואה על פי דבריך בישיבה הקודמת מפנה לעמוד  ש.

 4גשר ללב קהל האוהדים של ביתר ירושלים  שהיית מדבר עם הנאשם לא מעט כי חיפשתם

 5אתה מוסיף שהיו מספר שיחות טלפון שהתפרסו על מספר שבועות ואז הקשר היה  –

 6 ?זה נכון –תקין 

 7 עקרונית כן.  ת.

 8ראית עו"ד שאנשים פונים אליו די דומיננטי וניסית  -אתה בעצם ניסית להתקרב לנאשם ש.

 9 ? 14לעמוד  16-18ות להתקרב אליו מאותם טעמים שאתה מפרט בשור

 10לא מדויק. אני אפרט. אם נתייחס לביתר ירושלים בתקופה הסוערת החלה מלחמה נגד  ת.

 11ים המוסלמים, הקהל של אוהדי ביתר היה מאד נסער , אמוציונלי, ונגד נהבאת שני השחק

 12הבאת השחקנים ובוטה נגד ההנהלה ואלים לפחות מילולית. בא אדם שהוא מבוגר יותר 

 13 סנגור שהוא עם הקהל ואנו אמרנו שאנו רוצים מישהו שימתן אלת הקהל וירגיע אותם.  

 14והפרשה עם השחקנים הצצ'נים  2013ץ על פי לוח הזמנים הנאשם מופיע בסביבות מר ש.

 15 ?הייתה בינואר מה יש לך להגיד על כך 

 16לא יודע כרונולוגית על השעה והיום. באותה תקופה של השחקנים הצצ'נים בטדי הופיע  ת.

 17הנאשם והייתה הסתה אלימה כנגדם. חיפשנו מישהו שיגשר וימתן את לב הקהל האלים. זה 

 18 היה עונה שלמה. 

 19קומות אחרים ואתה מרים לו טלפון מלו מגיע אלייך אולי מפייסבוק או ממס' הטלפון ש ש.

 20 ?ומדבר איתו לא פעם אחת ולא פעמיים נכון

 21לא מדויק. אפרט. אמרתי את זה בעדות שלי הראשית אני לא זוכר מי יצר את הקשר  ת.

 22הראשוני. היו בינינו מספר שיחות, אני זוכר שיחה אחת ארוכה מירושלים לקריית אונו 

 23 דיברנו לכל אורך הדרך. היו שיחות.  ש

 24הטלפון של הנאשם קיבלת מרכז מודיעין בשם ישראל אורן נכון מתל אביב זה מה שאתה  ש.

 25 ?אמרת לנאשם

 26אני מכיר את ישראל אורן אז הוא היה רכז מודיעין לא יודע מה איתו היום, לא זוכר לי  ת.

 27 שקיבלתי ממנו את הטלפון של הנאשם.

 28שר שחיפשת בין שאר הדברים שדיברת עם הנאשם אתה אומר לו אתה במסגרת הג ש.

 29 ?שחשוב מאד שלכל הפגנה יהיה רישיון,  ושצריך להירשם במשטרה ושזה יהיה מסודר  

 30אלה דברים נכונים. לא זוכר בדיוק מה דיברנו אבל זה נכון שלכל הפגנה צריך שיהיה רישיון  ת.

 31 עקרוני.  

 32 ?האם אמרת את זה לנאשם ש.

 36 
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 1 וכר שאמרתי את זה לנאשם. אני אומר שעקרונית צריך לעשות זאת.לא ז ת.

 2הנאשם אומר שדיברת איתו ודיברתם על זה בתקופה שהיה ביניכם  –כרונך יארענן את ז ש.

 3 ?קשר שלא תעשו בלאגן שהמשטרה תעזור באבטחת ההפגנה 

 4א זוכר את הנושאים שחיברו בינינו היו אוהדי ביתר, המחאות החברתיות כאלה ואחרות. ל ת.

 5 הנוסח שהעורך דין מדבר עליו. 

 6ראשית שיש הפגנות שאינן  –פה בעצם אמר לך הנאשם בצורה מאד החלטית שני דברים  ש.

 7טעונות רישוי ושהוא לא מוכן לשמש כגורם מקשר בין האנשים בשטח לבין משטרת 

 8 ?זה נכון -ישראל  הוא לא כל כך חסיד של הממסד הזה 

 9זה היה לגבי אוהדי ביתר. אני לא זוכר שהוא אמר לי שהוא לא כאשר אמרתי ראש גשר  ת.

 10מוכן לגשר בין המשטרה לאוהדים. זה נכון שיש הפגנות שלא דורשות אישור. לא זוכר אם 

 11 הוא אמר לי את זה.

 12אני אומר לך שהנאשם אמר לך שהוא לא מתכוון לעבוד איתכם או לעזור לכם וזה באותם  ש.

 13 ?הל איתך  שיחות ארוכות או קצרות שני

 14 אני לא יכול להיכנס לנוסח השיחות. לא זוכר את רובן. לא הצעתי לו לעבוד איתי. ת.

 15אלא באופן כללי האם הוא שיתף איתך  –לא ביקשתי ממך לזכור את הדברים כלשונן  ש.

 16 ?פעולה כן או לא

 17דיברנו והוא דיבר יותר מאשר אני דיברתי והכושר המילולי שלו גבוה משלי. דיברנו כמו שני  ת.

 18לו לעבוד איתי לכן גם מן  הצעתי לא אנשים המדברים על המצב הקבוצות והאוהדים. 

 19   הסתם הוא לא סירב. 

 20אני לא טוען שאתה רדוד מחשבה ופנית אליו ואמרת לו בוא תעבוד איתנו אלא ביקשת  ש.

 21 ?הוא יעזור שיהיה סדר בהפגנות במובן החיובי של העניין לפי הבנתך  ש

 22 מרבית השיחות  נסובו סביב אוהדי ביתר.  לא פניתי לנאשם שיעזור ושיהיה סדר בהפגנות.    ת.

 23תאמר לי על מה דיברת איתו בשיחות שחלקן היו ארוכות זה מסתדר  עם מה שאמרת  ש.

 24 ?ר ללב הקהל שימתן את לב האוהדיםבעדותך הראשית הרי אמרת שחיפשת גש

 25עניתי על זה. יש עורך דין שמחובר כמעט לכל עצור שמגיע לכל הפגנה מן הסתם דיברנו על  ת.

 26 אלימות ועל כמה שזה פוגע בקבוצה.  

 27סיוני אני למד שאם הנאשם היה דמות כמו שאתה אומר המחובר לקהל אני אומר ימנ ש.

 28בדקת  –כי לכל אדם במשטרה יש רקורד  –הזה  שבאיזה שלב בדקת ממקורותיך מי האיש

 29 ?את האיש הזה

 30 

 31 ב"כ המאשימה:

 32 אני מתנגד לשאלה. אין לה רלוונטיות להליך. 

 37 
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 1 
#>5<# 2 

 3 החלטה

 4 

 5 

 6אני מתירה את השאלה לא לגבי שיטת עבודה והאם לכל אדם יש רקורד אלא באשר לנאשם הזה 

 7 האם נערכה איזה בדיקה מיהו ולאו דווקא בפן המודיעיני. 

 8 

 9 
#>6<# 10 

 11 
 12 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 13 

 
 

  שופטת,  אמיר דנה

 14 
 15 

 16 

  17 

 18 

 19לא. הוא סיפר על עצמו במסגרת ההיכרות שהוא עורך דין וכו'. וגר בתל אביב ומייצג את  ת.

 20אוהדי ביתר וקבוצות חברתיות. לאחר מכן הבנו שהוא קשר יותר לעומק לשאר הקבוצות. 

 21 בבסיס הבנתי שהוא בא לייצג את ביתר בגדול ועוד כמה קבוצות חברתיות על הדרך.    

 22בשעתו ולא ברור לי שיש לך רכז מודיעין בת"א לא שאלת אותו מי אני התעסקתי במודיעין  ש.

 23 ?האיש הזה

 24בזמנו אלון היה רכז מקביל אליי. היו לי יחסי עבודה ביני לבין ישראל, מכיוון שקבוצות  ת.

 25מחאה הגיעו מירושלים לת"א לא סיפר לי משהו קונקרטי על הנאשם, לא זוכר את כל 

 26לא היה איזה דמות שצריך להפעיל מערך מודיעין השיחות שהיו לי עם ישראל, הנאשם 

 27 עבורו.

 28שאתה דולה אינפורמציה גם מהמחשב כמו  –ציינת בסיפא של החקירה הראשית שלך  ש.

 29  ?סבוק ואתרים חברתיים זה נכון  יפי

 30 ת מידע גלויים.  רוויש מק ת.

 31 

 38 
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 1מפנה לעמוד  –על הנאשם  –פורסם  2013שהיה במרץ  –אני מציג לפנייך מאמר בוואלה  ש.

 2המחשב אולי אף  האם זכור לך וראית אלת המסמך הזה והסתכלת בו בצג –ראשון ושני 

 3  הדפסת אותו?

 4 מעיין. זה  היה לפני שנתיים אני לא זוכר יכול להיות שלא יכול להיות שכן.  ת.

 5 

 6 ב"כ הנאשם:

 7 מבקש להגיש את זה.

 8 

 9 ב"כ המאשימה:

 10 שעד מטעם ההגנה יעיד לגביו.  אסכים שהמסמך יתקבל אבל בתנאי שבכפוף לכך

 11 

 12 
#>7<# 13 

 14 החלטה

 15 

 16 

 17  1/נמוגש ומסומן  אני מקבלת את המסמך על תנאי .

 18 

 19 
#>8<# 20 

 21 
 22 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 23 

 
 

  שופטת,  אמיר דנה

 24 
 25 

 26 

 27  -שיחות "הגשר"  –אם נסכם את השיחות שסיפרת עליהן בעדותך בינך לבין הנאשם  ש.

 28בעצם הבנת שבסיום השיחות האלה שהנאשם לא מתכוון להיות ראש גשר ולא מתכוון 

 29להיות גורם כלשהו והוא אומר יותר מכך שלא כל הפגנה צריכה אישור ובקיצור לא רוצה 

 30 ?להתקרב אליכם ולא סיפק את מה שרצית 

 31 למיטב זכרוני היו חלקן ביוזמתו.  ת.

 39 
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 1 ?וזמה אלא על התוכןאני לא מדבר על הי ש.

 2 זה לא נכון. מאחר ולא הוצע לו לעבוד אז גם התשובה הזו לא נכונה. ת.

 3בעקבות דברייך בחקירה הראשית אמרת  –לא שאלתי אותך אם הצעת לו לעבוד או לא  ש.

 4 ?הוא לא שיתף איתך פעולה   –שחיפשת ראש גשר ודיברת איתו 

 5לא זוכר בשום שיחה שהוא אמר לי אל אני לא זוכר שהוא היה אנטי בשיחות האלה.  ת.

 6, הוא מאד אהב לדבר איתי.  אם הייתי משדל אותו להיות תתקשר אל תפנה אליי יותר

 7מקור שלי , אני זוכר שהנאשם התלונן נגד רכז במחוז ת"א שניסה לגייס אותו כמקור, 

 8 עובדה שעלי לא הגיש תלונה שניסיתי לגייס אותו כמקור. 

 9מחאת האוהלים ברוטשילד  –העמוד הראשון אומר הנאשם מצטט  בתחתית – 1מפנה לנ/ ש.

 10כשאתה דיברת עם הנאשם  –מספר הנאשם כך אני ירושלמי במקור ... מקריא  –...  

 11 ?באותם שיחות האם הסביר לך את השקפת עולמו כפי שעולה ממה שהקראתי עתה

 12נחנו לא מתעסקים עם לא זכור לי שהוא פירט את השקפת עולמו. יכול להיות שכן או לא. א ת.

 13השקפות עולם אנו כמשטרה מתעסקים ומתמודדים ומחשפים לכל קשת הדעות. היחס שלנו 

 14זהה לכלל הקבוצות. אם יש עבירה על החוק אנו אוכפים אם לא חופש הביטוי והדמוקרטיה 

 15 חל על כולם. אנו מתעסקים רק בהפרות הסדר ולא בתוכן הדברים.   

 16כמו שהנאשם ייצג  –מכל מקום על פי חזות עינייך בשטח ואולי על פי דיווחים שקיבלת  ש.

 17אתה למד שהוא נמצא בשטח  –אנשים שנעצרו בקבוצות מסוימות כולל אוהדי ביתר 

 18הוא פעיל מדבר עם  –ושהוא נותן ייעוץ משפטי לאנשים שלא הכירו את זכויותיהם 

 19 ?אוהדים ומפגינים  

 20 זמן. היו עוד דמויות שהיו קשורות ופעלו כך.נחשפתי לזה עם ה ת.

 21ומר הנאשם בקטע שהוקרן לפנייך בקשר א   - 2013מקרין את אשר פורסם באפריל  ש.

 22הוא אומר שהוא לקח אחריות מול המשטרה ותיאם   –להפגנה מול ביתו של קורנפיין 

 23 ?להיות אחראי לכל מה שקורה בהפגנה זו 

 24 

 25 ב"כ המאשימה:

 26 השאלה אינה רלוונטית לכתב האישום. אני מתנגד לשאלה. 

 27 

 28 ב"כ הנאשם:

 29השאלה היא מאד מאד רלוונטית  מכיוון שהעד דיבר על ההפגנה נגד קורנפיין ועל הנאשם. כתב 

 30 האישום מגלה חלק מהדברים ומצנזר ולא כולל את הקשר הדברים. זה חלק מהגנתו של הנאשם.

 31 

   32 

 40 
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#>9<# 1 

 2 החלטה

 3 

 4 

 5אני מתירה את השאלה. העד בעת חקירתו הראשית התייחס לתחילת הקשר עם הנאשם והמדובר 

 6 בנקודה של הרחבה בנקודה זו. 

 7 

   8 
#>10<# 9 

 10 
 11 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 12 

 
 

  שופטת,  אמיר דנה

 13 
 14 

 15קורנפיין, זה פעם ראשונה שאני רואה את הסרטון היו מספר רב של הפגנות מול ביתו של  ת.

 16הזה. אני לא מתעסק עם רישיונות. אני לא מכיר את הפנייה הזו של הנאשם יכול להיות 

 17 שהיה מקרה שהוא פנה לרשויות לקחת אחריות. אני לא מכיר את המקרה הזה.

 18 

 19 ב"כ הנאשם:

 20נתן לו סימון והוא יכאן אבקש שיאבקש להגיש את הדיסק של הסרטון שראינו כרגע. אין לי אותו 

 21 יתקבל בתנאי שיוגש. 

 22 

 23 ב"כ המאשימה:

 24 עד מטעם ההגנה יעיד בעניין בנוסף נבקש לקבל העתק שלו.בכפוף להגשת הסרטון וש

 25 

 26 
#>11<# 27 

 28 החלטה

 29 

 30 

 41 
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 1. הסרטון יתקבל לתיק לאחר שיוגש ולאחר שעד מטעם ההגנה יעיד  2ניתן לסרטון סימון על תנאי נ/

 2 סור העתק למאשימה. לגביו. ההגנה תמ

 3 
#>12<# 4 

 5 
 6 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 7 

 
 

  שופטת,  אמיר דנה

 8 
 9 

 10 

  11 

 12אתה מתייחס לפרסום של קבוצת  –לפרוטוקול הדיון הקודם  17 – 11שורה  15עמוד  ש.

 13 ?זה נכון מה שאמרת פה  -מקריא  –המעברה 

 14 כן. ת.

 15ההיית בהרבה משחקים על אזרחי גם  –אגיד לך עוד דבר, ראיתי חומר מצולם לא מעט  ש.

 16אתה באת לראות מה קורה לא היית שם על מדים ולא  –בפ"ת סכנין  ומקומות אחרים 

 17 ? -החזקת אלה 

 18 אני לא פועל על דעת עצמי.   ת.

 19 ?השאלה האם זה נכון שהיתה במקומות האלה –בוודאי שלא  ש.

 20 במסגרת תפקידי הייתי במקומות רבים.  ת.

 21 ?לרגודנכון היית גם בהפגנות לאו דווקא בכ ש.

 22 הייתי בלא מעט הפגנות. ת.

 23 ?זה בטוח –לגבי הפגנה מול ביתו של קורנפיין גם שם היית  ש.

 24 יכול להיות.  ת.

 25באותה תקופה האם ידעתם או הבנתם שבעצם הנאשם לא איתכם ולא ראש גשר הוא הולך  ש.

 26 ?ו ואתם בדרכם בדרכ

 27 מאחר ולא חיפשנו שהוא יהיה איתנו אלא חיפשנו עוד מישהו שירגיע את הקהל.  ת.

 28זיהת דמות מאד דומיננטית ומשפיעה על אנשים ומה שעשית זה בסדר גמור לנסות ולגרום  ש.

 29 ?האם העניין הזה לא צלח לא קרה בפועל  –לכך שירגיע את הקהל 

 42 
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 1כן בא ותיעל את האוהדים באופן שעזר להרגיע את הרוחות זה לא מדויק. יש מצבים שהוא  ת.

 2או מיתן אותם וגם הביא לכך שלא יעשו דברים מחוץ לחוק מחוסר הבנה.   לא פיתחנו 

 3 ציפיות ולא נחלנו אכזבה.

 4 ?אתה התרשמת שהוא לא אוהב את הממסד נכון ש.

 5יך הוא יכול להיות לא מדויק. אני מייצג את הממסד והוא דיבר איתי שיחות ארוכות אז א ת.

 6 נגד הממסד. 

 7 

 8 לאחר הפסקה

 9 

 10 ?בהפגנה שהתקיימה בחזית ביתו של קורנפיין היית נוכח שם נכון ש.

 11 יכול להיות. איזה תאריך אינני יודע. ת.

 12 ?אתה זוכר את זה –בהפגנה הזו מגיע הנאשם ושוטר שהיה שם מבקש ממנו להזדהות  ש.

 13 לא זוכר.  ת.

 14 ?קורנפיין ערך כנס שאדוןאתה זוכר שהיה  ש.

 15בבוקר הייתי  10:00כן. אני אעזור לך. היה שבת תרבות התקשרו אליי מהמוקד בשעה  ת.

 16בחדר כושר, אמרו לי שהגיעו מפגינים , איציק קורנפיין התארח באולם ספורט בגבעה 

 17הצרפחתית הכוחות המשטרתיים ביקשו ממני שאבוא לסייע לאבחן אם יש מישהו שמזוהה 

 18 ו לה פימיליה    שמתכוון לפגוע באיציק קורנפיין.עם אוהדי ביתר א

 19 ?הגעת למקום ש.

 20 כן. ת.

 21 ?ואז ראית שוטר בעצם מעכב את הנאשם כי הנאשם לא רוצה להזדהות זוכר את זה ש.

 22 אני זוכר שהוא עוכב בשטח ונלקח למשטרה לא יודע למה.  ת.

 23 ?נכון ראית אותו מחוץ לאולם יחד עם השוטר הזה ש.

 24אני זוכר שהגעתי מיד השוטרים המקומיים אמרו לי להיכנס לאולם כי חששו אני אפרט.  ת.

 25שנכנסו מספר אוהדים ורוצים לפגוע באיציק ושאזהה מי האוהדים. אני זוכר שהנאשם 

 26 לווה על ידי קצין משטרה בתוך ניידת.  

 27 ואז אתה ניגש ומתקרב ואתה מכיר אותו והוא פונה אלייך ואומר שאתה מכיר אותי יודע ש.

 28מי אני בא תזהה אותי בפני השוטר והקצין ואוכל ללכת לדרכי ואתה מסתובב ומתעלם 

 29 ?נכון

 30לא זכור לי. שוטרים לא מתערבים במעצרים של שוטרים אחרים וסיבת העיכוב או המעצר  ת.

 31של אדם אחר. זה לא תפקידי לתחקר. אסור לנו להתערב. אני זוכר שהוא עוכב בניידת. 

 43 
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 1לא זוכר את הפנייה שלו כשבית המשפט שואל אותי אם זכור לי אסור לי להתערב. אני 

 2    שאזהה אותו.  שהנאשם ביקש ממני

 3אתה כן ניגשת לשם וכן עמדת לא רחוק ממנו ממש צמוד והוא שאל אם אתה עושה פרנציפ  ש.

 4 ומבקש להרחיק אותו מהכנס ואתה לא ענית והלכת?

 5 אותי להיכנס לתוך האולם. לא זכור לי הנוסח הזה או הפנייה הזו. זירזו  ת.

 6 ?אתה זוכר את הארגון שקראו לו המעברה   ש.

 7 זוכר. ת.

 8 ?היה לך שיח ושיג עם פעילים של המעברה ש.

 9 לא יכול להתייחס לשאלה הזאת.  ת.

 10 

 11 ב"כ המאשימה:

 12 ים ואינה קשורה. יהעד היה רכז מודיעין. השאלה נוגעת לאספקטים מודיעינ

 13 

 14 ב"כ הנאשם:

 15העד הזכיר בעדותו. לא ביקשתי את תוכן השיחה. יש לי הקלטות שהוא מדבר איתם.  אבקש 

 16 להראות את ההקלטות. 

 17 

 18 ב"כ המאשימה:

 19 הערה לגבי כך שהעד עונה בכך שאינו זוכר ירשמו. אבקש שהערות הסנגור שאומר עכשיו  

 20 "כ הנאשם:ב

 21 . אבקש להקרין סרטון 

 22 

 23 הסרטון מוקרן.

 24 

 25 ב"כ הנאשם:

 26 . 3להגיש את הסרטון כראייה ולסמנה נ/אבקש 

 27 

 28 ב"כ המאשימה:

 29 באותן הסתייגויות.  2כפי שהתנתי את נ/

 30 

    31 
#>13<# 32 

 44 
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 1 החלטה

 2 

 3 

 4 בכפוף לעדות מטעם ההגנה באשר לסרטון. 3הסרטון יוגש ויסומן נ/

 5 

 6 עותק מהסרטון יועבר למאשימה.

 7 
#>14<# 8 

 9 
 10 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 11 

 
 

  שופטת,  אמיר דנה

 12 
 13 

 14 

 15 ?אתה מזהה בסרטון את ויקי ובחורה בשם אתי ועוד אדם יותר מבוגר ש.

 16 

 17 ב"כ המאשימה:

 18אינני מבין את הרלוונטיות של כל השאלות האלה לאישומים המיוחסים לנאשם. החקירה הנגדית 

 19 האישוםמתנהלת מזה כשעתיים ועוד לא נגענו בעובדות כתב 

 20 

 21 ב"כ הנאשם:

 22ב"כ המאשימה אינו מנהל את החקירה הנגדית. חשוב שבית המשפט יבין מהו ההקשר ואם לגופה 

 23 של ההקרנה הרי שהוא אמר שהוא לא דיבר איתם, העמיד פנים שאינו זוכר ולא יודע.

 24 

    25 
#>15<# 26 

 27 החלטה

 28 

 29 

 30 בכתב האישום.  אני מתירה את השאלה הזו אך הסנגור יתחיל להתקדם לעניינים המנויים

 31 

 45 
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 1 
#>16<# 2 

 3 
 4 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 5 

 
 

  שופטת,  אמיר דנה

 6 
 7 

 8 

  9 

 10אני מזהה את הדמויות לא זוכר בדיוק את השמות. זכור לי האירוע הזה, ואכן אני בסרטון.  ת.

 11 הם באו ופנו אליי ואני לא הוצאתי מילה אחת מפי. 

 12 ?אתה מכיר פעיל בשם מיכאל סולסברי מפעילי המעברה ש.

 13 מראשי המעברה. ת.

 14 ?אתה שוחחת איתו בקשר לעבודה שלך ש.

 15 

 16 :ב"כ המאשימה

 17 עבודת העד היא עבודה מודיעינית . הנושאים שנשאל כאן אינו רלוונטי לכתב האישום. 

 18 

 19 ב"כ הנאשם:

 20בעקבות דברים שאמר העד לסולסברי זה מאד רלוונטי כי בעקבות שיחה זו עלה הפוסט הראשון. 

 21לונן תמצטט. שם מספר המ 9.6.13אמר העד את הדברים באישום.  העד אומר בעצמו בהודעתו מיום 

 22על פנייה של המשטרה לפעילי המעברה ועל כך אני מבקש לחקור. מפנה לאותו עמוד בהודעה מצטט 

 23 שם העד מתייחס להודעה שנשלחה אליו לטלפון על ידי סולסברי.

 24 

 25 
#>17<# 26 

 27 החלטה

 28 

 29 

 30 אני מתירה את השאלה.

 31 

 46 
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#>18<# 1 

 2 
 3 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 4 

 
 

  שופטת,  אמיר דנה

 5 
 6 
 7 

 8 הוא מסלף את הדברים.    ת.

 9 ב"כ הנאשם:

 10 תן לי ציונים . יהעד לא י

 11ולפוסט שהעלה אצל הנאשם הוא דיבר אם הסנגור מתכוון על האס.אמ.אס ששלח סולסברי  ת.

 12איתי ולא אני איתו. ציינתי שכאשר הבנו שאמורה להתקיים הפגנה הייתה ישיבה במטה 

 13לים , פיקוד המחוז חיפש לזמן את ראשי המפגינים על מנת לשכנע אותם שמחוז ציון בירו

 14המחוז  רתי אליו אולי ראשיששיגישו בקשה מסודרת. אני לא דיברתי עם סולסברי ולא התק

 15 התקשרו אליו.  

 16אתה מספר בהודעתך שמשטרת ירושלים החליטה לפנות לראשי המעברה לתיאום  ש.

 17 ?כלומר אתה מכיר את סולסברי כאחד מראשי המעברה ההפגנה 

 18 ברור שאני מכיר אך לא פניתי אליו הוא זה ששלח לי אס.אמ.אס. ת.

 19 ?התקשרת לראשי המעברה ש.

 20 אני לא התקשרתי. ת.

 21הוא מספר שאתה אמרת לאדם אחר שגם הוא יעיד  –יהיה פה עד ולא רק הוא  סולסברי ש.

 22שתסגור לו תיקים ואמרת לפעיל שיגיע לפה להעיד שאם הוא ימסור דברים על סולסברי 

 23 ?אתה תסגור לו תיקים  

 24 

 25 ב"כ המאשימה:

 26אני מתנגד לשאלה. השאלה איננה הרלוונטית . השאלה הזו נוגעת במישרין בעבודת המודיעין . 

 27 מדבור בתחום חסוי. לכן אבקש שלא ישיב לשאלה. 

 28 

 29 ב"כ הנאשם:

 47 
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 1הפוסט הראשון ואומר שהעד בעדות הראשית, בעקבות הדברים שנאמרו  1מפנה את ביהמ"ש לת/

 2לאוויר. העניין החל בגלל חמדני  1עילי המעברה עולה ת/בין שיח ושיג בין חמדני לבין סולסברי ופ

 3 ולא בגלל אף אחד אחר. 

   4 

  5 
#>19<# 6 

 7 החלטה

 8 

 9 

 10העד ישיב האם היה שיח ושיג בינו לבין פעיל אחר מראשי המעברה או סולסברי הוא אינו צריך 

 11 להשיב לגבי תוכן הדברים שנאמרו. 

  12 
#>20<# 13 

 14 
 15 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 16 

 
 

  שופטת,  אמיר דנה

 17 
 18 

 19 

  20 

 21 דיברתי עם פעילי המעברה, אבל לא בהקשר ...  כרכז מודיעין אני מדבר עם אנשים שונים.  ת.

 22מ  1הוא כותב עלייך במפורש הנאשם בת/ –הדפסת אותו  1הוצאת את ת/ – 1מפנה לת/ ש.

 23זה היה יום לאחר שדיברת עם פעילי המעברה על הנאשם וצא הפוסט הראשון  – 9.6.13

 24מפנה למחצית הקטע  –כותב הנאשם כך מצטט  –אתה המאוזכר הראשון בפוסט  1ת/

 25 ?את זה הוצאת בשעתו בזמן אמת וקראת את הדברים נכון    –מצטט  –הראשון 

 26 נכון. ת.

 27אומר להם אתם לא  –אתה הבנת בעצם שהנאשם מייעץ להתרחק ממך ולא לענות לך  ש.

 28 ?חייבים לו כלום, עובדת פה שיטת מצליח ולא אהבת את זה נכון

 29הוא פירסם פוסט בטלפון שלי והוא כותב לא לייצור איתי קשר, הוא אומר שאני אדם  ת.

 30 שמזמן זימוני סרק, מעצרי הרתעה, מדמה אותי לחולדה.   

 31 ?אתה לא אהבת את זה נכון .ש

 48 
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 1 זה פוסט ששמים לי מקלות בגלגלים המקצועיים.   ת.

 2כי הוא מרתיע את הציבור הפוטנציאלי או לא פוטנציאלי שאלה יכול להיעזר בו  -נכון ש.

 3 ?בעבודתך

 4 הוא יוצר לי דימוי שלילי כאדם שבא לקלקל ולהרוס וזה לא נכון. ת.

 5בית ראש הממשלה אני אומר לך שזה בנושא הגז אתה הוזכר פה נושא של הפגנה אל מול  ש.

 6 ?ר את זהזוכ

 7 יכול להיות שזה היה בנושא הגז. הייתי בלא מעט הפגנות.  ת.

 8 ?גם שם היית ש.

 9 יכול להיות. ת.

 10אתה ידעת ששם עוצרים בפעם השנייה את הנאשם הוא בא לשם והכל מתועד ואתה ידעת  ש.

 11 ?שהוא נעצר שם נכון

 12 ידעתי מראש?  ת.

 13מבקש להציג  –ברמה העובדתית ידעת שבעקבות ההפגנה הוא נעצר כלומר בדיעבד  –לא  ש.

 14 ? 1סרטון מיום אחרי פרסום הפוסט ת/

 15לא זכור לי אבל יכול להיות. ההפגנה שדובר עליה היא בסוף התקיימה בכיכר פריז  ת.

 16 בירושלים שאני רואה את המסך עם הסרטון שמבקשים להציג. 

 17 

 18 הסרטון מוצג. 

 19 

 20 כ הנאשם:ב"

 21 אני מסכים לכל הסתייגויות שחברי העלה ביחס לסרטונים האחרים.  4אבקש להגיש את הסרטון כנ/

 22 
#>21<# 23 

 24 החלטה

 25 

 26 

 27 סרטון יוגש לתיק בית המשפט בתנאים שנקבעו לגבי הסרטונים הקודמים. עותק יועבר למאשימה. 

  28 
#>22<# 29 

 30 
 31 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 32 
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  שופטת,  אמיר דנה

 1 
 2 

 3 

  4 

 5 

 6בעקבות מעצר הנאשם והשמתו ביחד עם עצורים אחרים בבית המעצר בתחנת מוריה אתה  ש.

 7 ?בא מול חדר המעצר ואתה רואה את הנאשם שם אתה זוכר

 8 יכול להיות. ת.

 9ומחייך מולו ואמרת לו "ככה רצית שזה יהיה ?" והוא אתה אומר לו  –אומר לך הנאשם  ש.

 10אתה זכור את הסיטואציה  –עונה לך בציניות :"אתה רצית לעזור לנו ? הנה הדרך לעזור" 

 11 הזו?

 12אני זוכר שהוא נעצר ושהיה בתא לא פניתי אליו ולא דיברתי איתו. היו איתו בתא עוד  ת.

 13 היה לאחר פוסטים שהוא כתב עליי.  עצורים איך אני יכול בכלל לבוא ולדבר איתו, זה

 14בדיוק. אתה ירדת אליו כי רצית להראות לו שאתה מפרסם פוסטים הנה אתה פה ואני פה  ש.

 15 ?והכל עם חיוך 

 16 אני לא אמרתי את זה. ת.

 17 ?אתה מכיר קצין משטרה בשם אלי כהן ש.

 18 כן.  ת.

 19 ?הוא שירת כקצין חקירות ואתה היית פקוד שלו ש.

 20 כן. ת.

 21אתה יודע אולי השתתפת בשיחה שבה אלי כהן אומר לנאשם "שאתה תוביל אותנו  ש.

 22 ?לאנרכיה" אתה זוכר את זה  

 23 לא זכור לי.  ת.

 24לכתב  4מתייחס לסעיף – 6מתפרסם הפוסט ת/ 22.2אחרי שהשתחרר הנאשם ממעצר ב  ש.

 25 ? אתה ראית את הפוסט הזה עם התמונה שלך נכון –האישום 

 26 נכון. ת.

 27 ?גיד שהדפסת את זהואפשר לה ש.

 28 מן הסתם כן.   ת.

 29 ?אם ראית גם קראת את זה ש.

 30 ן קראתי.מעיין. כ ת.

 50 
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 1ומה אתה עושה  אתה הולך להגיש  6מתפרסם הפוסט הזה ת/ –מה שנאמר שם  מצטט  ש.

 2אתה אומר שאתה מצרף את זה והתכתובות האלה פוגעים בשמך  – 23.6.13תלונה ביום 

 3הנאשם מייצג אוהדי ביתר ופעילי המעברה וארגונים  –ומטרתם לפגוע בעבדותך במשטרה 

 4 ?זה נכון –חברתיים והוא מתגורר בת"א 

 5 אם זה מה שכתוב אז אמרתי את זה.  ת.

 6אתה גם מגיש הודעה תלונה במשטרה ואתה אומר שברגע  1לאחר הפוסט הראשון ת/ ש.

 7שמשטרת ירושלים החליטה לפנות לפעילי המעברה לצורך תיאום הפגנה שהתקיימה 

 8 -דרך הנאשם –אתמול בערב החלו להתפרסם כנגדך הודעות הפוגעות בשמך כולל הטלפון 

 9 ?זה נכון מה שהקראתי לך

 10 מעיין.  ת.

 11 

 12 ימה:ב"כ המאש

 13 ככל שחברי מעוניין להגיש את הודעות העד אין לנו התנגדות .

 14 

 15 ב"כ הנאשם:

 16 אל תנהל לי את חקרתי. אינני מעוניין להגיב. 

 17 

 18 כן זה נכון מה שכתוב נכון. ת.

 19שאתה מכיר את הנאשם שהיו לך  9.6למען השקיפות והאמת מדוע לא ציינת בהודעתך מ  ש.

 20 ?ואתה מתייחס כאילו המדובר באדם זר תו שיחות איתו ושהיה לך אירוע קודם אי

 21 מה זה רלוונטי? אני מגיש תלונה לגבי משהו קונקרטי.  ת.

 22ואתה הגשת את התלונה  9.6 –בעקבות התלונה מ  –הגשת תלונה ראשונה ולא קורה דבר  ש.

 23 ?בתחנה בה אתה משרת 

 24 נכון. ת.

 25 ?בפני אנשים שהם חברייך למקצוע ש.

 26 כן. ת.

 27אתה מכיר את האנשים למה לא הגשת את התלונה  –לא חשבת שיש פה טעם לפגם  ש.

 28 ?בתחנה אחרת

 29כששוטר סייר מותקף על ידי אזרח, אותו אזרח נעצר ומובא לתחנה של אותו שוטר. כאשר  ת.

 30הגשתי את התלונה במוריה קראתי את הפוסט במייל שלי בתחנת המשטרה. הגשת התלונה 

 31 יכן תיחקר התלונה זו החלטה פיקודית ולא החלטה שלי.היא עניין טכני ההחלטה ה
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 1אתה הולך לאלי כהן שהוא הממונה עלייך למה אתה מספר לנו סיפורים אני לא קונה את  ש.

 2 מה יש לך להשיב על זה? –הסיפורים שלך 

 3 הגשת תלונה היא דבר טכני והחלטה היכן לחקור אותה היא החלטה פיקודית. ת.

 4שניהם  –שניהם בעצם משדרים מסר שמפריע לך לפי טענתך בעבודה  – 6ות/ 1מפנה לת/ ש.

 5אומרים לאנשים אל תתקשרו אליו אל תיצרו איתו קשר אתם לא חייבים לו שום דבר, 

 6 ?למה על הדבר הזה אתה בעצם לא מגיש תלונה על הדבר הזה

 7 הגשתי תלונה.  ת.

 8 ?אלה תלונה כללית לא הגשת על זה ספציפית ש.

 9 ונה שלי אני הגשתי תלונה על זה. תקרא את התל ת.

 10 ?סיפרת על סולסברי ועל המעברות ודברים נוספים  ש.

 11 .  27בעמוד ראשון שורה  24וגם שורה  9.6.13להודעה שלי מתאריך  5-6מפנה לשורה  ת.

 12אם אני כעו"ד  –אתה מציין גם בחקירה הראשית וגם בהודעותיך שהנאשם הוא עורך דין  ש.

 13ני מסביר להם את הזכויות שלהם ולרבות זכות שלא לשתף איתך כותב פוסט לאנשים שא

 14 פעולה או לדבר איתך או לענות לך איזה עבירה קורית פה?   

 15 

 16 ב"כ המאשימה:

 17אני מתנגד לשאלה. ההחלטה האם אמירות מסוימות בפוסט מקיימות עבירה פלילית היא החלטה 

 18 לבית המשפט והעד אינו על תקן מומחה במשפט.  

 19 

 20 
#>23<# 21 

 22 החלטה

 23 

 24 

 25אני מתירה את השאלה, אכן העד אינו על תקן מומחה, יחד עם זאת הוא בחר להגיש תלונה בגין 

 26האירועים משמע שסבר שמבוצעת עבירה פלילית ועל כן מבלי שהדבר יחייב את ביהמ"ש ניתן 

 27 לשמוע את דעתו מדוע הוא סבור שמדובר בעבירה פלילית. 

 28 
#>24<# 29 

 30 
 31 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, תשע"וכ"א שבט ניתנה והודעה היום 

 32 
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  שופטת,  אמיר דנה

 1 
 2 

 3 

  4 

 5זה לא רק אל תיצרו קשר איתי אלא זה  הטלת דופי בי והשמצות וקעקוע השם שלי והטענה  ת.

 6 שאני לא פועל בסמכות ולעשות לי דה לגיטימציה כאילו אני אדם שלילי. 

 7אבל אני אאמת  –בשמך הטוב אז יכולת להגיש תביעה לשון הרע כפי שעשית  אם פגעו ש.

 8אותך כבר בשלב זה מה הייתה מטרת התלונות ואני אומר לך שאתה אמרת בעדותך 

 9ואתה  –סיפרת בעדותך הראשית  –רסומים פגעו בעבודתך , אנשים התרחקו ממך ישהפ

 10ים את הזכויות שלהם גנט שהגיע מת"א שמלמד את האנשיאמרת שישנו אחד אינטל

 11 ופוגע לי בעבודה ובוא נעיף אותו נסלק אותו באמצעות כך שתגיש בין היתר תלונות נגדו?

 12אני הגשתי תלונה פר תכתובות אלימות ופוגעניות. צרפתי את האמירות זה ממש לא נכון.  ת.

 13 לכל תלונה שלי. 

 14בהקשר  31.8.13יים ב המשחק בפ"ת שלא זכרת התק   - 8ת/ 7נשוא ת/ 31.8לגבי האירוע  ש.

 15 ?למשחק זה אתה מתקשר לאדם בשם טל מילר מכיר אותו 

 16 

 17 ב"כ המאשימה:

 18 עבודת העד היא עבודת מודיעין לכן אבקש להבין  לאן השאלה הזו הולכת. 

 19 העד יוצא מהאולם.

 20 ב"כ הנאשם:

 21הסיבה שזה רלוונטי. כי לטל מילר העד התקשר אליו באותו שבוע ואומר לו "מה יש לכם להסתובב 

 22עם ברק כהן הוא שמאלני ואנרכיסט". קודם הטחתי בעד שהוא עושה הכל כדי להזיז את הנאשם 

 23שהוזכרו אלא הרצון ואני רוצה להראות במשפט הזה שהמניע לפעולתו של העד לא היה הדברים 

 24 את הנאשם הצידה.  שלו להזיז

 25 ב"כ המאשימה:

 26 אין לי התנגדות. אבקש שחברי ינסח את השאלה בצורה זו.

 27 

 28 העד חוזר לאולם.

 29 

 30 לאחר הפסקה

  31 
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 1 

 2 ב"כ הנאשם:

 3אבקש לציין שני דברים שהובאו לידיעתי, בזמן שאנו חיפשנו את העד העד היה איפה שהיה אחת 

 4מצד העד , לא יודע עם מי. לא רוצה הנוכחות פה באולם הביאה לידיעתי כי הייתה הסתמסות 

 5לחטוא בלשוני, כאשר העד יצא השוטרים שמתלווים אליו נשארו בפנים או חלק מהם, יכול להיות 

 6 שלא קרה כלום אבל אני חשדן.

 7 

 8 אני מכיר לא מעט מאוהדי ביתר, יכול להיות שאני מכיר את טל מילר.    ת.

 9 ?על אתר בשם לב המנורה נכוןאתה לא רק מתקשר אליו אלא אתה מדבר איתו  ש.

 10 יכול להיות שהיה אתר כזה אז.  ת.

 11"מה יש לכם להסתובב עם הברק הזה הוא שמאלני ואנרכיסט ... "  –אתה אומר לו מצטט  ש.

 12 ?נכון שאמרת את הדברים האלה

 13אני  ני לא יכול להתייחס לשיחות שלי. אני לא בטוח שהנאשם שהוא שמאלני ואנרכיסט. א ת.

 14 הוא מבין את עצמו.  לא בטוח אם

 15אני אומר לך שלא סתם דיברת עם אותו טל מילר ולא סתם אמרת את הדברים אלא שרצית  ש.

 16לעשות הפרד ומשול ולנטרל את הנאשם משום שאוהדי ביתר ירושלים לב המנורה לה 

 17פמיליה הם אנטי שמאלנים וקיצוניים ואתה הלכת לאחד מהם ואמרת לו זה שמאלני זה 

 18 ?אנרכיסט 

 19מעבר לזה שאני לא יכול להתייחס לשיחות שלי עם אוהדי ביתר כרכז מודיעין. אני לא פניתי  ת.

 20 לאף אוהד להגיד לו לא לדבר עם הנאשם וזה מבלי להתייחס שמית לאוהדים.  

 21אתה קורא את הפוסט   -" לידיעת כל ...  " –מצטט  – 7בעקבות כך מעלה הנאשם את ת/ ש.

 22 ?ת  הזה ואז אתה מגיש תלונה נוספ

 23אני מפנה לקללה בסוף הפוסט. בסיום המשחק כאשר יצאנו מהמשחק ונכנסו לרכב הנאשם  ת.

 24היה ברמזור וקילל אותי "זונה בן זונה". למחרת בבוקר כאשר ניגשתי להגיש תלונה על 

 25הוא  הקללה הובא לידיעתי גם הפוסט הזה ואז התלוננתי על שני האירועים.  הפוסט הזה

 26 בסיום המשחק. 

 27אתה בעצם על הפוסט  –במרחב מוריה כרגיל  2.9והתלונה הייתה ב   31.8שחק היה ב  המ ש.

 28האירוע שהוא האירוע המכונן להגשת התלונה שלך  –לא מגיש תלונה בהתחלה  8ות/ 7ת/

 29 זה משחק כדורגל נכון ?   2.9מ 

 30אתה אומר שזה היה יומיים אחרי לא משנה אני זכרתי יום אחרי. גם הקללה בסיום וגם  ת.

 31 הפוסט שניהם היו הסיבה לתלונה. 

 54 
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 1באותו אירוע אתה אומר שהיית עם שוטר נוסף בשם שרון מזרחי ושניכם הייתם באוטו  ש.

 2ביציאה לאחר המשחק וסיפרת שראית את הנאשם עומד וחלפתם על פניו ואז סיפרת 

 3וא אמר לך את המילה "זונה בן זונה" תסביר לי אם אתה אומר שאתה שמעת את שה

 4תסביר לי  –המילים האלה והתלוננת וגם שרון מזרחי אומר את זה והנאשם נחקר על זה 

 5איך זה שלא הוגש נגד  –איך זה שאל הוגש כנגד הנאשם על פי שני עדים יקום דבר 

 6 ?הנאשם כתב אישום בגין הקללה הכי בוטה 

 7 "כ המאשימה:ב

 8 אני מתנגד לשאלה. העד איננו משמש כתובע ואינו מחליט על הגשת כתב אישום.

 9 

 10 
#>25<# 11 

 12 החלטה

 13 

 14 

 15אינני מתירה את השאלה. העד לא אמור להחליט האם להגיש או לא להגיש כתב אישום אלא 

 16 הפרקליטות או התביעות. 

  17 
#>26<# 18 

 19 
 20 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 21 

 
 

  שופטת,  אמיר דנה

 22 
 23 

 24 

 25האם אתה יודע שבמסגרת החקירה בעניין הקללה "זונה בן זונה" בדקו את טענותיך  ש. 

 26 הייתה חקירה ?

 27 

 28 ב"כ המאשימה:

 29 אני מתנגד לשאלה. 

 30 

 31 
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 2 
#>27<# 3 

 4 החלטה

 5 

 6 

 7 אני מתירה את השאלה ככל שהדבר נוגע לידיעת העד.

 8 
#>28<# 9 

 10 
 11 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 12 

 
 

  שופטת,  אמיר דנה

 13 
 14 

 15 

 16 טכנית אני יודע שהוא נחקר.  ת.

 17בתוך כדי כך לאחר תלונה ראשונה שנייה ואולי גם שלישית האם ידוע לך שהתחנה פנתה  ש.

 18 ?למשרד המשפטים במטרה שאלה יתירו או לא יתירו 

 19 המאשימה:ב"כ 

 20 אני מתנגד לשאלה. זה איננו עניינו של העד.

 21 

 22 העד יוצא מהאולם

 23 

 24 ב"כ הנאשם:

 25זה רלוונטי כי ברגע שהמשטרה שבה הוא משרת בתשובה לפנייה שלה למשרד המשפטים מקבלת 

 26תשובה שלא מתירים להם לחקור את הנאשם אז משתנים העילות של התלונות והופכים אותם 

 27 לעילות אלימות על מנת להשיג את ההיתר בהמשך. 

 28 

 29 ב"כ המאשימה:

 30 העילות הם מתוך הפוסטים. תלונות העד לוו בפוסטים  שהוגשו לבית המשפט. 

 31 
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 2 
#>29<# 3 

 4 החלטה

 5 

 6 

 7 אני מתירה את השאלה. האם ידע או לא ידע העד. 

 8 

  9 
#>30<# 10 

 11 
 12 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 13 

 
 

  שופטת,  אמיר דנה

 14 
 15 

 16 

  17 

 18לא שיתפו אותי בהחלטות שלהם כל כך, אני זוכר שהגשתי תלונות ואני זוכר את הצד  ת.

 19 הכואב שלי והסבל שלי ולא מתעסק בפרקליטות. 

 20 ?לא שאלת מה קורה עם התלונות שלך ש.

 21 מהניסיון שלי יש דברים שלוקחים גם שנה ושנתיים. ת.

 22 ?  -ולהציג לך 21.1.14 מיום  לבית המשפט את הפוסטבקש להגיש אני מ ש.

 23 

 24 ב"כ המאשימה:

 25אינני מתנגד להגשה בכפוף להסתייגויות שיעיד עד מטעם ההגנה ביחס לפוסט ושיועבר עותק 

 26 למאשימה. 

 27 

 28 
#>31<# 29 

 30 החלטה

 31 
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 2 בכפוף לתנאים המפורטים בעמדת ב"כ המאשימה.   5מוגש ומסומן נ/אני מתירה הגשת המסמך 

 3 
#>32<# 4 

 5 
 6 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, שבט תשע"וכ"א ניתנה והודעה היום 

 7 

 
 

  שופטת,  אמיר דנה

 8 
 9 ב"כ המאשימה:

 10מסמכים שהסנגור מבקש להגיש חלק מהמפורט באחד המסמכים מתייחס לראיות  3אני אוחז 

 11שאינן קבילות ואבקש שאלה יושחרו על ידי הסנגור.  אין לי התנגדות להגשת המסמכים לאחר 

 12 השחרתם בכפוף לכך שיעיד עד מטעם ההגנה בנוגע להם וכי יועבר עותק למאשימה. 

 13 

  14 
#>33<# 15 

 16 החלטה

 17 

 18 

 19 7נ/ –ו  (ב))  1עליו סימון הסנגור נ/ 29.1.16(פוסט מיום 6לים על תנאי ומסומנים נ/תקבהמסמכים מ

 20 עמדת ב"כ המאשימה.בבהתאם לתנאים המפורטים (ג))   1עליו סימון הסנגור נ/ 29.1.16(מיום 

 21 

 22 
#>34<# 23 

 24 
 25 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 26 

 
 

  שופטת,  אמיר דנה

 27 
 28 

 29 
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 1תנסה להיזכר האם אתה זוכר את המסמך הזה ואת  –תעיין בו  – 5מציג בפנייך את נ/ ש.

 2 תוכנו?

 3 אני מזהה את עצמי. יכול להיות שקראתי אותו בעבר. .ת 

 4מספר הנאשם על מה שקרה לו על משחק הכדורגל  5בפוסט הזה נ/ –תסתכל על התוכן  ש.

 5 ?בפ"ת נכון

 6 מעיין. מן הסתם.  ת.

 7קראת את זה ראית את זה ותייקת את זה זאת אומרת ידעת שהוא מפרסם את הפוסט הזה  ש.

? 8 

 9 יכול להיות. זה נראה לי מוכר.  ת.

 10אם הייתי במקומך והייתי רכז מודיעין ואני קורא את הפוסט הזה שבו הנאשם מספר על  ש.

 11 ?האם זה הפריע לך לעבודה  – זה פנייה לאוהדים –מה שעבר אז זה מפריע לי לעבודה 

 12 מעיין. זה פוסט שחוזר על המלל הקודם.  ת.

 13במשחק הכדורגל והנאשם טוען שבדית  31.8הפוסט הזה לא חוזר אלא מספר על האירוע ב  ש.

 14והם קוראים  –ראיות כנגדו הוא מפנה את הפוסט הזה בין השאר לאוהדי ביתר ירושלים 

 15 ?  לא טוב לך נכון וזה את הדברים ומבינים שאתה בודה ראיות

 16אני הגשתי תלונה על עובדות מאד קונקרטיים וצורמים. להבנתי התוכן הזה דומה לתלונה  ת.

 17 הקודמת אז מה יש לי להגיש שוב תלונה. 

 18 ?  אני מניח ומקווה שראית 6נ/  - 7נ/ 6מפנה לנ/ ש.

 19 אני זוכר את זה ומכיר את זה. מעיין.  ת.

 20 ?את הפוסט הזה אתה הורדת  ש.

 21 אני לא זוכר.  ת.

 22 ? - 7מפנה לנ/ ש.

 23 מעיין. מכיר.  ת.

 24 ?אתה הוצאת את הפוסט הזה המפורט ממחשב המשטרה או מהמדפסת  ש.

 25 לא זוכר יכול להיות.  ת.

 26כתוב בתמונה שאתה מופיע בה ובדית נגד הנאשם ראיות זה מה שכתוב  –עולה פה הנושא  ש.

 27 ? 30.9בפוסט על ידי הנאשם בעקבות כך הגשת תלונה נוספת זה ב 

 28 יכול להיות שלא.  לא זוכר היה רצף.  ת.

 29סיפרת בתשובה לשאלותיו של התובע שאתה מגיש נגד הנאשם  – 9בדצמבר מפנה לת/ ש.

 30 ?תלונה ללשכת עו"ד נכון 

 31 נכון. ת.
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 1אתה מגיש נגדו מספר תלונות במשטרה עוד לא קורה שום דבר אתה  –אתה רואה כך  ש.

 2ר עם כל מיני אנשים ולא קורה דבר מצד שני כפי שספירת בחקירתך הראשית מדב

 3האנשים שהיו חביבים כלפייך ומסרו לך מידע הולכים ומתרחקים ואז אתה אומר איפה 

 4ללשכת עו"ד אגיש תלונה אולי הם יהיו מהירים יותר אפנה  –עוד אני יכול לפגוע בנאשם 

 5 ? ויטפלו ואז הוא יזוז לי מהדרך

 6הוא כן הורחק למספר חודשים והיה גם צו שהוא הורחק גם ממני. לא פניתי ללשכת עורכי  ת.

 7הדין כדי לנטרל אותו או מהסיבות שהסנגור הציע אלא כדי לנטרל את ההכפשה וההסתה 

 8 נגדי האישית.

 9אתה טוען שהוא מכפיש אותך  –אתה פונה ומגיש תלונות ללשכת עו"ד ולמפקדים שלך  ש.

 10 ?למה לא הוצאת נגדו צו הטרדה מאיימת או צו מניעה

 11התלונות שלי הועברו לגופים המוסמכים לחקור ולהחליט על חקירה, אני חיכיתי שהמערכת  ת.

 12א פניתי. לתומי ציפיתי תבוא ותעשה את עבודתה זה הועבר גם לפרקליטות המדינה לכן ל

 13 שמהערכת תבצע את עבודתה.  

 14 ?חודשים כנגד הנאשם נכון  3אמרת שהיה צו הרחקה ממגרשי כדורגל שהועמד על  ש.

 15 נכון.  ת.

 16 ?יום    180הנאשם אומר לי שהוא הורחק ממך למשך  ש.

 17 כן זה נכון. ת.

 18 ?ת בוקרלפנו 05:43חודשים אתה מתקשר אליו  ב  3הנאשם אומר לי שבאותם  ש.

 19י קשור לזה שהרכב שלי זה נכון. ההרחקה היא של הנאשם ממני ולא הפוך. הטלפון של ת.

 20לפנות בוקר ביום שבת, הגיעו צוותי חקירה ומז"פ לבית והחליטו לפתוח  03:00הוצת ב 

 21בחקירה. החשדות היו כנגד הנאשם שהוא חשוד בכך, זה היה חלק מהעדות שלי למרות 

 22חר. מספר הטלפון שלו היה רשום מאותה תקופה שהיינו מדברים. שהתיק התגלגל לכיוון א

 23אחד החוקרים ביקש ממני את מספר טלפון של הנאשם על מנת לעשות פעולות חקירתיות 

 24על הטלפון כך אמר לי לאחר שהשיב את הטלפון לידי. דובר  SENDכאשר בטעות הוא לחץ 

 25 בטעות טכנית של לחיצה.   

 26לא ראינו את שמו  SENDועד בשום מקום והחוקר שלחץ תסכים איתי שההסבר לא ת ש.

 27 ?בכתובים 

 28אני זוכר שדיברנו על זה, עד כמה שאני זוכר רשמתי מזכר על זה ולא התבקשנו להביא את  ת.

 29 זה אז לא הבאנו את זה. 

 30 

 31 לאחר הפסקה

 60 
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 1הנאשם הוציא צו לצלם את כל חומר החקירה איפה  –אמרת זיכרון דברים אני לא ראיתי  ש.

 2 ?המזכר

 3 

 4 ב"כ המאשימה:

 5אבקש להבהיר שתיק החקירה המשטרתית הקשור להצתת רכבו של העד לא היה חלק מחומר 

 6החקירה בתיק דנן לא הוגשה כל בקשה עד עכשיו הקשורה לחומרים מתיק זה משכך ברי שאין 

 7 בנמצא את המזכר . 

 8 

 9חשודים אחד הודה וחזר בו מהודאתו והשני שוחרר מחוסר ראיות  2בתיק ההצתה נעצרו  ש.

 10האנשים האלה איש לא קשר את הנאשם  2הרי כאשר נחקרו   -ולא הוגש כתב אישום 

 11הנאשם הוא איש לא אלים ואני מכיר אותו היטב הוא עשה אצלי סטאג' ועבד  –להצתה 

 12 ?יר אותו ולא קשר אותו  זה נכון שאיש לא הזכ –אצלי כעורך דין 

 13 

 14 ב"כ המאשימה:

 15 לבוא ולשאול את העד על כך מה הקשר שלו הוא לא חקר את התיק.  

 16 

 17 אין לי מושג אם קשרו אותו או לא.  ת.

 18ראית את המסמך הזה  –תקרא אותו בבקשה  –מפנה אותך אליו  10המסמך הבא הוא ת/ ש.

 19 ? הוא הוגש על ידי חברי 

 20 תו.כן אני מכיר או. קורא ת.

 21הודפס ב  3.10אני מתקן הפוסט פורסם ב  – 10.8.13זה פוסט שפורסם ב  – 10מצטט מת/ ש.

 22בתחתית הפוסט זה מופיעים שמות שונים, הם כותבים: "העיקר לא לפחד כלל   - 8.10

 23ולמלינים ולמלשינים לא תהיה תקווה" אני חוזר בי מהשאלה אני מבין שהאנשים האלה 

 24בכל מקרה מה אתה עושה לגבי פוסט זה שקורא  –הדברים  מתויגים ולא אלה שכתבו את

 25 ?לא לענות לך ושאתה בודה דברים     

 26אמרתי בחקירתי הראשית שזה חלק מהפוסטים שפגעו לי בעבודה.  יצרו לי דימוי שלילי.  ת.

 27האם הגשתי תלונה נקודתית על הפוסט, הגשתי גם תלונות שלא הוכנסו לכתב האישום על 

 28 זוכר האם הגשתי תלונה. היה רצף של תלונות והכפשות.   הפוסט הזה אינני

 29 ?אתה מכיר שני אוהדי ביתר אחד בשם אבי כהן ועידן אלוק ש.

 30 יכול להיות.  ת.

 31 –כתמונת פרופיל של הנאשם  –שהוא קצר ונושא את תמונתך  – 11אבקש ממך לעיין בת/ ש.

 32 האם אתה מכיר את האוהדים אבי כהן ועידן אלוק –מצטט 
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 1 אמרתי כבר שיכול להיות.  ת.

 2 האם ניגשת והזמנת אותם לחקירה במגרש אחרי או לפני המשחק? ש.

 3אני מזכיר שדיברתי על הפוסט הזה בעדות שלי, אני ציינתי שחלק מהתפקיד שלי זה לסייע  ת.

 4ת יש אותם אצל כוחות לכוחות השיטור המקומיים באיתור מורחקים באשר לתמונו

 5זה תואם את הפנים בשטח. אנחנו מסייעים להם. אני מכיר את השיטור המקומי. לא תמיד 

 6הסרטון הזה, אני לא זימנתי שום אדם לחקירה שקילל אותי בפייסבוק, או פרסם פוסט 

 7הרבה אנשים שקיללו אותי ניגשו אליי והתנצלו אחרי הפוסטים ואמרו שאין להם שום דבר 

 8דם אוהד ביתר לחקירה בגין קללות נגדי, ואמרו שאני לא אדם רע, אני מעולם לא זימנתי א

 9אני לא רוצה   שקילל אותי. אין תיק אחד בתחנה על אדם שקילל אותי למעט הנאשם.

 10להתייחס לגוף הסרטון, אם יש הזמנות זה בהיבט המודיעני ולא חקירתי. לפעמים בלש 

 11 מחליט לתת זימון לאדם מסוים. אני לא נתתי זימונים לחקירה. 

 12 ?חנת משטרהביקשת שיתייצבו בת ש.

 13 

 14 ב"כ המאשימה:

 15 אבקש לא לחדור לפן המודיעני, העד השיב שלא זימן לחקירה.

 16 

 17 ב"כ הנאשם:

 18 העד השיב שמבחינה חקירתית הוא לא מזמן והעד אמר מבחינה מודיענית יכול להיות שהוא מזמן. 

 19 

 20 
#>35<# 21 

 22 החלטה

 23 

 24 

 25העד השיב שהוא לא זימן מדבר על זימון לחקירה.  11/אנני מתירה את השאלה בהקשר המודיעני, ת

 26 את שני אוהדי ביתר לחקירה.

 27 

 28 
#>36<# 29 

 30 
 31 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 32 

 
 62 



 
 

 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

פרקליטות מחוז תל  50825-01-15 ת"פ
 כהןאביב  פלילי נ' 

 

 2016ינואר  31 

 
 

  שופטת,  אמיר דנה

 1 
 2 המשך חקירה:

 3 ?- 11אבקש להקרין סרט המתייחס לת/ ש.

 4 הסרט מוקרן.

 5 ?אתה מזהה את האנשים שבפתח הסרטון עומדים ש.

 6 אני מזהה את עצמי מצד שמאל, אנני מזה את האנשים שעומדים איתי. ת.

 7 ?אתה מזהה את האיש הקירח שבצילום ש.

 8 לא מזהה ת.

 9 ?ואת האדם שעומד בצד הימני הקיצוני של הסרטון עם סמל ביתר על חולצתו ש.

 10 לא.  ת.

 11 

 12 הפסקה

 13 

 14 לאחר הפסקה

 15 

 16 ב"כ הנאשם:

 17 אבקש להגיש את הסרטון.

 18 

 19 ב"כ המאשימה:

 20 אני מסכים בכפוף לאותן הסתייגויות.

 21 
#>37<# 22 

 23 החלטה

 24 

 25 

  26 

 27, כאשר יתקבל לתיק ככל שיעיד עד מטעם ההגנה בעניינו ועותק 8הסרטון מוגש על תנאי ומסומן נ/

 28 יועבר למאשימה.

 29 
#>38<# 30 

 31 
 32 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 
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 1 

 
 

  שופטת,  אמיר דנה

 2 
 3 

 4 

  5 

 6 

 7 המשך חקירה :

 8מר חמדני אתה אמרת מיוזמתך שהיו עוד אנשים ששלחו לך פוסטים לא נחמדים, אפילו  ש.

 9קללות ואני מחזיק בלי שום קשר, אני אוחז ברשימה של שמות כמו זהבה גרינפלד , נילי 

 10אל סולסברי. אמרת שהיו עוד שמות, תאשר לי שהאדם היחידי שנמצא פה מבין לרנר, מיכ

 11 ?האנשים זה ברק כהןכל 

 12היו עוד תלונה או שניים, לא הגשתי נגד הטוקבקיסטים, אבל אם היו פוסטים אז כן הגשתי  ת.

 13 תלונות, זה לא בכתב האישום.

 14 אני אגיד לך שהם גם לא נחקרו? ש.

 15אין לי שליטה מי נחקר ומי לא, אני רק מתלונן. מנסים לצייר אותי כרודה ונקמן ייתכן  ת.

 16 אז הייתי דורש שכולם יחקרו שאם הייתי כזה

 17מכלל הלווא אני לומד על ההן, אדם היחידי שאתה שבת והתלוננת כנגדו ועוד לא הגענו  ש.

 18לשיר, אני מניח שהנאשם כ"כ הפריע לך בעבודה שהיה צריך להזיז אותו באיזה שהיא 

 19צורה מהדרך, הוא היה בלוק, הוא היה הילד ההולנדי ששם את האצבע בסכר שלא יהיה 

 20 ?יטפון ורציתם להזיז אותוש

 21הוא רדף אותי אישית לכן הגשתי נגדו תלונות. הוא מירר את חיי ושתה את דמי. אדם  ת.

 22גם על מישהו כזה אבל אני לא שכותב עליי פעם או פעמיים ואז התאדה. אני הגשתי תלונות 

 23 יודע איפה זה עומד. זה לא בגלל שרציתי להזיז אותו מהדרך.

 24התשובה שלך, אתה אומר שהוא פגע בך, מירר את חייך ושתה את דמך אם אני לוקח את  ש.

 25 ?הוא עשה ככה גם אני אעשה ככה

 26ממתי להגיש תלונה זה נשק. אני קורבן. חובה להגיש תלונה, אני גם לא אמרתי דברים  ת.

 27 בעלמה אלא גם צירפתי לכל תלונה פוסט. 

 28ששירתת אתה לא היית סקרן כדי כיוון שהיית כ"כ פגוע והתלונות שהגשת היו בתחנה  ש.

 29 ?לעקוב מה קורה
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 1יש מערכת של דיווחים לאזרח שמתלונן על אלימות, ד"א הוא גם היה כותב אצלו בפוסטים  ת.

 2כן חקרו, לא חקרו. עקבתי כמו אזרח רגיל. אם לקח כ"כ זמן לחקור אותו אחרי כ"כ הרבה 

 3 תלונות איזה השפעה יש לי.

 4ברק הובילו אותך לנצל גם את תפקידך וגם את תחנת  אני חושב, הרגשות שלך כנגד ש.

 5 ?המשטרה כדי לנסות לעצור את ברק מה אתה אומר

 6 זה לא נכון. ת.

 7אני אוחז בידי מסמכים שעל פניהם מוכיחים את המעורבות שלך בחקירה של הנאשם,  ש.

 8 ?אני מציג לך מזכר שכתב אדם בשם זאב רוזין מכיר אותו

 9 כן, הוא חוקר אצלנו ת.

 10הוא איתר בפייסבוק משתמש בשם ברק כהן עפ"י סימנים מזהים  17.10.13הוא כותב שב ש.

 11שנמסרו ע"י רכז חמדני אלון והוא אומר הורדתי את הסרטון, סימנתי אותו, הוא אומר 

 12 ?שהוא הסתייע בך, יש זכרון דברים. כלומר זה מלמד שהיית מעורב

 13חשב, כאשר הגשתי תלונה ודיברתי על אם אינני טועה זאב הוא מוסמך להוריד קבצים מהמ ת.

 14תלונות שלא נכנסו לכתב האישום וכנראה שאחד מהם הוא המזכר. כנראה מתייחס לאיזה 

 15שהוא אדם... אני מתקן  הוא העלה בפייסבוק שלו סרטון (הכוונה לנאשם) עם אדם מבוגר 

 16ונה בן וזר שמתוחקר ע"י מראיין כלשהו והוא נשאל על שוטר שממציא דברים ושם נאמר ז

 17זונה ואותם טקסטים ידועים. הוגשה תלונה אם אני לא טועה. זה מהתלונות שלא נכנסו 

 18לכתב האישום, אני הגשתי את התלונה. המזכר הזה זה הכוונה טכנית שלי לחקור איך 

 19 \להגיע לאדם בפייסבוק. 

 20 

 21 ב"כ הנאשם:

 22 .24.10.13אבקש להגיש את המזכר מיום 

 23 

 24 ב"כ המאשימה:

 25התכוונתי להגיש זאת עם עד מטעם התיבעה, ואני מבקש להגיש זאת ביחד עם  אבקש אני להגיש,

 26 הדיסק הרלוונטי.

 27 

 28 ב"כ הנאשם:

 29 אנני מתנגד

 30 

 31 א' ואני משיבה אותו למשמורת המאשימה.  25. הדיסק מוגש ומסומן ת/25מוגש ומסומן ת/

 32 
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 1 המשך חקירה:

 2י במהלך עדותו של השוטר כותב רסר שרית מרקמן  לציין כ 12.2.14מסמך נוסף הוא מיום  ש.

 3אלון חמדני הוא מסר לידי דיסק ובו צילום השיר שהופץ לטענתו וכן פוסט שבו החשוד 

 4 רשם שהשוטר הודח מהמשטרה ותגובות מצד צופים בפייסבוק לצד זה זוכר את זה?

 5 אם זה מתועד אז זה אכן נמסר ע"י. ת.

 6 

 7 ב"כ הנאשם:

 8 אבקש אם כך להגיש את המזכר.

 9 

 10 ב"כ המאשימה:

 11 17ות/ 16הפוסט והדיסק כבר הוגשו וסומנו ת/

 12 אגיש את המסמך אם חברי מעוניין.

 13 א'.   17מוגש ומסומן ת/

 14 

 15 המשך חקירה:

 16 ?כותב ערן אופיר מחקירות בילוש מוריה מכיר אותו 16.2.14גם ב ש.

 17 הוא האיש הטכני שלנו שעבר הסמכה. ת.

 18 ?כותב שאתה ביקשת ממנו להוריד סרטון מהפלאפון שלו, ואבקש להגיש גם את זה.  ש.

 19 

 20 ב"כ המאשימה:

 21שזה המזכר ביחד עם הדיסק שהורד מהטלפון  26לבקשת הסניגור אני מגיש לבית המשפט את ת/

 22 א' יושב למשמורת המאשימה. 26א', ואבקש שת/ 26ת/

 23 

 24 א' מחוזר למאשימה. 26ת/

 25 

 26 ?"ח פעולה ע"י ערן אופיר מבילוש מוריה מכיר אותונכתב דו 12.2.14ב ש.

 27 כן.  ת.

 28הוא כותב שהוא התבקש ע"י אלון חמדני להוריד סרטון מהפייסבוק בו מתועדים מספר  ש.

 29 ?נערים רעולי פנים השרים שיר בגנותו ומקללים אותו היה כזה דבר

 30ים והסתייעתי כמו שהורדתי את דפי הפייסבוק הכתובים כך גם סייעתי באיסוף החומר ת.

 31 בעזרתו בהורדת הסרטון כי הוא איש טכני מוסמך.

 32 ?שלך בחקירהזאת בעצם הייתה המעורבות  ש.
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 1 כן. ת.

 2 

 3 ב"כ המאשימה:

 4 . 27מוגש ומסומן ת/ -לבקשת חברי אגיש את המזכר

 5 . 16התקליטור כבר הוגש וסומן ת/

 6 

 7אני אוחז בידי מזכר מראש חו' סייבר ירושלים, השאלה מה כתוב בו. שמו פקד אלי לופקין  ש.

 8פנה אליי החוקר דוד כהן, יש חוקר כזה  11.2.14.נאמר בו כך בתאריך 13.2.14המזכר מיום 

? 9 

 10 כן ת.

 11דיווח לי שהשוטר אלון חמדני התקשר אליו בעת שחקר את החשוד עו"ד ברק כהן והחוקר  ש.

 12ה משום שלא הכיר את מספר הטלפון שהופיע על הצג ולא הבין שמדובר באלון ענה לשיח

 13לדברי השוטר מיד לאחר שהבין שמי שהתקשר אליו זה אלון חמדני הוא ניתק את השיחה 

 14שוחחתי עם אלון חמדני וביקשתי ממנו לא לפנות ישירות  -כותב הקצין הזה פקד לופקין

 15לון הסביר לי שבסה"כ רצה לבדוק האם לחוקר המטפל בתיקים שלו אלא רק דרכי, א

 16החשוד כבר הלך או שעדיין נמצא בקומה שלנו וזאת כדי לא להיפגש עמו בטעות. יש לזה 

 17או  13:52ביטוי בחקירה של ברק, יש הצלבה. איך אתה מסביר את העובדה שבשעה 

 18. בסמוך לכך קיבלת טלפון לטלפון האישי שלך בזמן שאנחנו בחקירה מהשוטר אלון חמדני

 19זה כבר לא מעורבות טכנית אתה גם מתענין, הוא נחקר ואתה רוצה לדעת מה קרה ואתה 

 20מתקשר לחוקר דוד כהן שהוא נמצא בחקירה, מאותה תחנה שלך מפלאפון לפלאפון ואתה 

 21 ?שואל עליו, לך אסור להתערב אתה יודע את זה. זה נכון

 22הוא שייך ליחידת ההונאה  כן התקשרתי, ראשית החוקר דוד הוא לא שייך לתחנת מוריה ת.

 23שיושבת באותו בניין. שנית יום קודם לחקירתו של הנאשם, אמרו לי גורמים מהפיקוד 

 24 ועד הצהרים, אתה מחר בבוקר 11שהנאשם אמור להיחקר למחרת והוא צריך להגיע בין 

 25 עוזב את התחנה וחוזר רק אחרי שהוא מסיים, לא רציתי להתקל אותו וגם לא רצו. 

 26 ?גורמיםמי זה ה ש.

 27רציתי לחזור.  14:00הקצינים, אני לא זוכר שמות.  יצאתי מהתחנה בבוקר ובשעה  ת.

 28התקשרתי ליומנאי של התחנה ושאלתי אותו האם הוא שם לב אם ברק כהן יצא כי אני 

 29רוצה לחזור, הוא אמר שהוא עסוק מאוד אני לא רואה מי יוצא אלא רק מי נכנס. אמרתי לו 

 30ודה שזה לא היה חכם. אמרתי שאני יתקשר אליו תן לי את הטלפון של החוקר, אני מ

 31ולשאול אם אני יכול לחזור ז"א אם החקירה הסתיימה או לא. דוד אמר שהוא לא יכול 

 32 וניתק. 
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 1כל הסיפור שסיפרת לנו עכשיו, שדיברו איתך יום קודם והקצינה שאתה לא זוכר את שמה  ש.

 2 ?הזכרת את זה קודםושהתקשרת ליומנאי זה לא עולה במזכר של לופקין וגם לא 

 3 אני מסתכל בשורה התחתונה של המזכר  ושם לופקין מסביר למה התקשרתי.  ת.

 4 ?כל השיחה עם הקצונה ועם היומנאי לא מוזכרים ש.

 5לא נדרשתי, זה לא היה רלוונטי. לעניין הרמיזות שאני כאילו מתעניין בחקירה אני הצגתי  ת.

 6שאפשר לשבש ולהפוך, אני  תלונות בעלמאבן אנחנו לא מוסיפים חומרים שחור על גבי ל

 7 .התלוננתי על דברים גלויים ומוכחים ואין לי מה לשבש

 8 

 9 ב"כ המאשימה?

 10 28. מסומנים ת/13.2.14לבקשת חברי אני מגיש את המזכר של ליפקינד וכן מסמך נוסף מאותו היום 

 11 א+ב.

 12 הם מוחזרים למאשימה למשמורת. 

 13 

 14ד פלילי שבו המתלונן מתערב בחקירה, מצלצל לא שנה עו" 40לא נתקלתי במקרה ואני  ש.

 15פעם לא פעמיים, מוריד חומרים, אזרח יכול לעשות את זה? אתה ניצל את החממה הזאת 

 16 ?אזור מרחב מוריה

 17הורדת החומרים זה בדיוק כמו שהגשתי את הפוסטים, זה סיוע והכוונה כיצד למצוא את  ת.

 18 הסברתי. הדברים. ולעניין השיחת טלפון של שנייה וחצי 

 19מחבר ברק ומלחין את השיר הידוע רכז מידע, והוא מעלה אותו ליו טיוב,  13בדצמבר  ש.

 20 ?ומישהו אומר לך או שאתה מחפש ואתה שומע את השיר

 21 נכון ת.

 22 ?ואז אתה פונה לאלי כהן שהוא הקצין הממונה עלייך נכון ש.

 23 ברור שעדכנתי את המפקדים שלי.  ת.

 24ואומר לו "אתה לא רוצה להפסיק, אתה לא רוצה להוריד את ואלי כהן מתקשר לנאשם  ש.

 25השיר מויו טיוב" אז ברק אומר לו אתה לא אוהב את הלחן? הוא אומר בצחוק, והוא אומר 

 26 ?לו אם אתה רוצה להמשיך ככה אנחנו נחפש אותך ואתה היית לידו כשזה קורה

 27ת שאר השאלות אתה יכול לא זכור לי שהייתי לידו. לא זכור לי ששמעתי שיחה כזאת.  א ת.

 28 להפנות לאלי כהן. 

 29 

 30 לאחר הפסקה

 31 

 32 ?אתה מכיר את האדם שקוראים לו יניב בר טוב ש.

 68 



 
 

 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

פרקליטות מחוז תל  50825-01-15 ת"פ
 כהןאביב  פלילי נ' 

 

 2016ינואר  31 

 
 1 אני מכיר אותו.  ת.

 2אתה סיפרת עליו בחקירה הראשית שלך ואמרת שהשכנים שלך העבריינים השמיעו לך  ש.

 3 ?את השיר הזה

 4לא יודע אם אני יכול להשיב פה. כן איפה כתבתי יניב בר טוב? הסיפור כנראה במח"ש , אני  ת.

 5 הוא אדם שהשמיע את השיר בביתו, הסיפור אולי יחקר במח"ש אז אני לא רוצה להגיב.

 6אני מבין שהשיר פגע בך, אתה בעצם ניסית למנוע גם מאנשים אחרים להשמיע את השיר  ש.

 7 ?הזה

 8 

 9 ב"כ המאשימה:

 10 אנני מבין את הרלוונטיות של השאלה לכתב האישום.

 11 

 12 הנאשם: ב"כ 

 13אני רוצה להראות שלושה דברים שמי שהיה אובססיבי ככל שמדובר בנאשם היה העד, שתיים 

 14שהפעילות החברתית של הנאשם הייתה לצנינים בעייני העד שהוא לא רק הלך להתלנון 

 15 אלא גם מנע מאחרים ודבר שלישי... 

 16 
#>39<# 17 

 18 החלטה

 19 

 20 

 21 מתירה את השאלה.

 22 
#>40<# 23 

 24 
 25 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, שבט תשע"וכ"א ניתנה והודעה היום 

 26 

 
 

  שופטת,  אמיר דנה

 27 
 28 

 29יע את מכל מי שמאיים, מטריד את משפחתי אני מגיש תלונה ואני נלחם בו. כל מי שמש ת.

 30 אליו? אני ממש לא בא לכל מי שמשמיע את השיר. השיר אני בא
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 1 ב"כ הנאשם:

 2 מבקש להציג סרטון. 

 3 

 4 ?אתה האיש המצולם זה ש.

 5 כן ת.

 6אתה פונה לאותו אדם, לאותו יניב בר טוב ואתה פונה אליו כי אתה חושב, חושד או יודע  ש.

 7 ?שהוא השמיע את השיר רכז מידע נכון

 8 לא מדויק.  ת.

 9 

 10 שאלת בית משפט:

 11 שומעים את השיר ברקע? 

 12 

 13 הנאשם:

 14 לא, זה סרטון בערכתי. אני הוספתי את השיר. 

 15 

 16אני אתן את התשובה שלי בבת אחת, יניב בר טוב גר בבניין ממולי, הוא סוחר סמים מורשע  ת.

 17שבזמן שהוא השתחרר מהכלא לפני שנתיים וחצי הוא הפיץ בבנין שהוא חושד בי שאני 

 18הייתי חלק מהפללתו כסוחר סמים מה שלא נכון אבל אני לא מתרגש. לפני שהציתו לי את 

 19ן אחר שלו יש מצלמות בקומת החנייה ששלטו בין היתר על הרכב יניב בר טוב פנה לשכ

 20הרכב שלי ואמר שבאחד הלילות תכבה את המצלמות כדי שאני אוכל לעשות משהו כנגד 

 21הרכב של אלון. השכן מסר עדות והוא נחקר בזה בחשד להצתת הרכב שלי. זה אדם שמאז 

 22ע שהוא קילל את שהוא חושב שאני קשור למעצר שלו הוא מאוד טעון נגדי ואני יוד

 23וחברה שלה באו מבועתות  9משפחתי. ולפני כחודש וחצי בסביבות הצהריים הבת שלי בת 

 24שאחד השכנים שם את המוזיקה המפחידה כנגדך, הם היו רועדות. הבת הגדולה אמרה לי 

 25זה קומה שלישית או שנייה. ירדתי למטה הבנתי שאת המוזיקה הוא שם בפול ווליום. הוא 

 26 יניב בר טוב. ראיתי את הבית, את השכונה, הוא הפחיד את כל הבית. עדכנתי אני מתכוון ל

 27עם אני מוטרד, והילדים שלי מוטרדים. המוזיקה פסקה ואני שעוד פאת אחד הקצינים 

 28רואה אותו יורד לכיוון החנייה שלו. הכוונה ליניב. אז פניתי אליו ואמרתי לו אתה שמת את 

 29ה גבר. ניסוח לא מוצלח. והוא עמד עם המצלמה ויש המוזיקה? שים אותה עכשיו. אם את

 30מצלמה מבחוץ על הראש שלי, אני לא יאיים גם בלי מצלמה. עמדתי בכניסה ולא חסמתי 

 31ולא חדרתי לפרטיות. הייתי מאוד כועס, הילדים שלי מבועתים, לא מדובר באדם תמים 

 32ל הדבר הזה מוצג. אלא בעבריין שחורש את רעתי. למחרת מוצ"ש בפייסבוק של ברק כהן כ
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 1מאוד מוזר ומאוד מעניין שאדם חורש רעתי לפני משפט מטיל איימה על המשפחה שלי 

 2והדבר נעשה או מובא לידעתו של החשוד המרכזי בתיק שלי שאני צריך להעיד בו. אני לא 

 3יודע אם יש קשר או לא ואם הדברים לא מכוונים. אם אין פה כוונת מכוון, הגשתי תלונה 

 4 ב נחקר. ואותו יני

 5 ?אומר ברק שאת התלונה נגד יניב הגשת בתחנת שפט ש.

 6מקום ביצוע העבירה בשפט לכן הגשתי את זה שם. כמו שהתלונות הקדומות היו במרחב  ת.

 7 מוריה.

 8 ?אתה הכרת גם אדם בשם דוד סקרה ש.

 9 השם מוכר לי.  ת.

 10סקרה איים אתה העדת נגד דוד סקרה וטענת בבית משפט בירושלים כמדומני שדוד  ש.

 11 ?עלייך, ותראה מה אומר בית משפט לגבי המהימנות שלך..

 12 

 13 ב"כ המאשימה:

 14 קביעה של בית המשפט לעניין מהימנות של עד היא לא ראייה.

 15 

 16 ב"כ הנאשם:

 17תבה עליו מהיימנות של כשאנחנו בחקירה נגדית אם יש לו עבר או יש מומחה או לא מומחה שנכ

 18ו משתמשים בזה. אם אדם למשל הוא עבריין בית משפט אנחנו מגישים את זה ואנחנ

 19מיסים וזה לא פעם ראשונה שהוא עומד בבית משפט והוא לא זוכר את הדברים האלה 

 20 וודאי שאני אשתמש בזה. 

 21 

 22 ב"כ המאשימה:

 23 אני מתנגד לקו החקירה הזה.

 24 

 25 
#>41<# 26 

 27 החלטה

 28 

 29 

 30 אני מתירה את השאלה.

 31 

 32 
#>42<# 33 

 71 



 
 

 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

פרקליטות מחוז תל  50825-01-15 ת"פ
 כהןאביב  פלילי נ' 

 

 2016ינואר  31 

 
 1 

 2 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 3 

 
 

  שופטת,  אמיר דנה

 4 
 5 
 6 

 7 ?דוד סקרה זוכה בעקבות התלונה שלך נכון ש.

 8 התנהל משפט והוא יצא זכאי. ת.

 9ירושלים. ורוצה את התגובה שלך . אתה  1538-06להכרעת הדין בת"פ  7מפנה לסעיף  ש.

 10 קראת את פסק הדין הזה אי פעם?

 11 אני שמעתי את הכרעת הדין.  ת.

 12 

 13 ב"כ הנאשם:

 14 ד אבקש לסמן אותו.אני אגיש את הסרט של השכן מר יניב בר טוב אותו הצגתי קודם ובאותו מוע

 15 

 16 ?הפלאפון שלך הוא פלאפון משטרתי ש.

 17 כן ת.

 18 ?כשאתה עובד עם אנשים שאתה רוצה לתת להם את המספר טלפון אתה נותן ש.

 19 . 50-50המספר משטרתי אבל זה מכשיר שאני רכשתי.  ת.

 20 כשאתה רוצה לתת את הטלפון במסגרת העבודה? ש.

 21 כן. את המספר של הפלאפון אני נותן או את המספר של המשרד. ת.

 22השיר הזה רכז מידע  -הואיל ואתה מספר פה שגלשת ליוטיוב ולפייסבוק, האם אתה יודע ש.

 23והלחין האם אתה יודע או שמעת עוד שירים הוא חלק משירי מחאה שהנאשם כתב 

 24 ?אחרים שלו ביו טיוב או באתר כלשהו

 25 אני לא מכיר את כל הרפטואר שלו.  ת.

 26 

 27 ב"כ הנאשם:

 28 מבקש להקרין שיר מיוטיוב. 

 29 
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 1 ?האם אתה מכיר את השיר על מנש אותו השמעתי לך ש.

 2  אני זוכר ששמעתי את השיר הזה פעם ואני לא מבין למי הוא משוייך. ת.

 3אז אמרת ששמעת את השיר ואתה לא יודע למי זה משוייך אומר הנאשם אם יש לך  ש.

 4שראה קיבלתי משוטר מנשה מנצור ואח"כ הוא גם נתקל תגובה, אומר בעצם אני את הה

 5 ?בך עם כל הסיפור שסיפרת, אז הוא כתב שיר על זה. מה אתה אומר

 6דיעין ועיינים ירוקות וכל אלה דברים אני מייחס את השיר אליי, כי נאמר שם חמדני רכז מו ת.

 7 שקשורים אליי. 

 8 

 9 לאחר הפסקה

 10 

 11 המשך נגדית:

 12 ?אני מציג לך מכתב, האם המכתב נשלח לנאשם עפ"י בקשתך  ש.

 13 כן. ת.

 14 ?יש עוד אנשים שקיבלו כאלה מכתבים ש.

 15 זה במסגרת התביעה האזרחית של לשון הרע.   ת.

 16 .9נ/-מוגש ומסומן

 17 ?עוד מכתבים כאלהיש עוד אנשים שקיבלו  ש.

 18 לא רלוונטי. הגשנו רשימה ארוכה של נתבעים. העו"ד האזרחי שלקחתי הוא יחליט בנושא.  ת.

 19 ?אתה תובע כסף  ש.

 20 זה  תביעת לשון הרע.  ת.

 21 ?מה עושים ש.

 22 מה שכתוב. ת.

 23 

 24 חקירה חוזרת:

 25 נשאלת היכן הגשת את התלונות שלך, אני שואל האם אתה יודע איזה יחידה משטרתית ש.

 26 ?ביצעה את החקירה של הנאשם

 27למעט חקירה אחת למיטב זכרוני שאר החקירות בוצעו ע"י יחידה ההונאה המחוזית שאינה  ת.

 28 קשורה למרחב מוריה.

 29במהלך החקירה הנגדית נטען שההודעה שאתה הגשת הם מכוונות במטרה מדובר  ש.

 30ו ולכן אני , בסוף המשחק בפ"ת ופחות נתת דגש לפוסטים שפורסמ2.9בחקירה מיום 

 31 מכיוון שהטענת שהועלו לא נכונות.אבקש מהעד לאשר את ההודעות 

 32 
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 1 ב"כ הנאשם:

 2 מדובר בניסיון להכניס הודעות של העד.

 3 
#>43<# 4 

 5 החלטה

 6 

 7לא אתיר להגיש את ההודעות. ניתן לשאול שאלות בנוגע להודעות ככל שעולה הצורך בחקירה 

 8 חוזרת

 9 
#>44<# 10 

 11 
 12 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, תשע"וכ"א שבט ניתנה והודעה היום 

 13 

 
 

  שופטת,  אמיר דנה

 14 
 15 

 16 

 17, מה 4-11תסביר לי בבקשה באיזה נושא אתה מדבר בשורות  2.9.13מפנה להודעתך מיום  ש.

 18 ?הנושא הכללי

 19דיבר על הפוסט שנחקר בליל המשחק או למחרת, אני אצטט "השמצות אישיות, השוטר  ת.

 20העובד כמלשן, משטרה אכזרית, כלב בן כלב". צירפתי את המודעה שפורסמה בפייסבוק עם 

 21לייקים נכון לאותו זמן, למאמר המשמיץ.  170התמונה שלי יחד עם השוטר הנוסף. היו 

 22 זדוניות כלפי.  הייתי חשוף לכל מי שיש לו כוונות

 23 ?12-15מה נושא ההודעה הזאת בהקשר לשורות  ש.

 24מדובר על היציאה מהמשחק, והקללה שהוא קילל אותי.  אני שילבתי שתי אירועים בתלונה  ת.

 25 אחת.
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 1 
#>45<# 2 

 3 החלטה

 4 

 5 שמיעת עדותו של המתלונן הסתיימה.

 6 

 7 .9:00בשעה  29.5.16וכן ליום  10:00לשעה  14.3.16נקבע להמשך שמיעת הראיות ליום 

 8 מבוטל. 3.3.16הדיון הקובע ליום ה

 9 

 10 
#>46<# 11 

 12 
 13 במעמד הנוכחים. 31/01/2016, כ"א שבט תשע"וניתנה והודעה היום 

 14 

 
 

  שופטת,  אמיר דנה

 15 
 16 

 17 
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