חוות דעת מומחה
קבוצת הכדורגל הפועל תל-אביב
הראל אחזקות מועדון הכדורגל הפועל תל אביב בע"מ
(בפירוק)

(להלן" :החברה" ו/או "הקבוצה")

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

שם המומחה :רו"ח אהרוני יובלCIA ,MA ,CFE ,

בעלי תפקיד:

עו"ד שאול קוטלר
רו"ח חן ברדיצ'ב
(להלן" :המפרקים")

 30בדצמבר 2018
כ"ב טבת תשע"ט
בית המשפט המחוזי
תל אביב

הראל אחזקות מועדון הכדורגל הפועל תל אביב בע"מ (בפירוק)
(בפירוק)
הראל אחזקות קבוצת הנוער הפועל תל אביב בע"מ
( להלן  " :החברה" ו/או " החברות" )

שם המומחה:
מקום עבודה:

רו"ח אהרוני יובל.
שותף מנהל בחברת "פ.א יעוץ תאגידי בע"מ".

אני הח"מ רו"ח יובל אהרוני ת.ז 03231487/4 .מצהיר בזאת כי חוות דעת זו מוגשת על ידי ,בהתאם לבקשת עו"ד שאול
קוטלר ורו"ח חן ברדיצ'ב מפרקי החברות (להלן" :המפרקים").
ידוע לי כי עפ"י הוראות החוק הפלילי ,דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי ,כדין עדות בשבועה ואני מצהיר כי להבנתי
ומיטב שיפוטי העובדות המפורטות בחוות דעת זו נכונות.
כמו כן ,אני מצהיר כי אין לי כל קשר אישי או אחר לעניין הנדון בתיק זה למעט העבודה המקצועית שבוצעה על ידי ,על פי
בקשת המפרקים.
פרטי השכלתי והכשרתי


רואה חשבון



מוסמך  M.Aבביקורת פנימית ומינהל ציבורי

-

הצטיינות



חוקר מעילות והונאות בינלאומי

-

(Certified Fraud Examiner) CFE



מבקר פנים בינלאומי מוסמך

-

(Certified Internal Auditor) CIA



בוגר  B.Aבלוגיסטיקה וכלכלה

-

הצטיינות יתרה



הנדסאי אלקטרוניקה

פרטי ניסיוני ומיומנותי המקצועית


שותף מנהל בחברה המעניקה שירותים בתחומים :חקירות כלכליות ,ביקורת פנימית ,סקרי סיכונים ,איתור ומניעת
מעילות והונאות ,ניתוחי נתונים ,חקירות מחשב ,אבטחת מידע ,בחינת תהליכים פיננסים ותפעוליים ומתן חוות דעת
בהליכי פירוק וכינוס נכסים.
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הח"מ ממונה כמבקר פנים ראשי בתאגידים :מועדון כדורגל מכבי נתניה ( )2016בע"מ ,תאגיד מי הרצליה בע"מ ,החברה
לפיתוח גני תקווה בע"מ ,ארגון אלמנות ויתומי צה"ל ,מועצה מקומית תל-מונד ,עמותה למען הקשיש ,עמותת או"ר רמת
גן ,עמותת אומנות ותרבות בגני תקווה ,החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד בע"מ ,חברת הפארק הלאומי רמת-גן בע"מ,
תאגיד מי תקווה בע"מ ורשת מתנ"סים דרום נתניה.



החברה בבעלותי מעניקה יעוץ מקצועי בתחום הבקרה בתאגידים עסקיים מהמובילים במשק ,ובכלל זה :בנק ישראל,
קבוצת שיכון ובינוי ,קבוצת פז ,קופת חולים מאוחדת ,נמל אשדוד ,עמידר ,תנובה ,אפריקה ישראל ,פז-גז ,בנק מרכנתיל,
טבולה.קום בע"מ ואחרים.



החברה בבעלותי מבצעת ביקורות כלכליות ותפעוליות ברשויות מקומיות רבות ובכלל זה :עיריית ירושלים ,עיריית
נתניה ,עיריית רמת גן ,עיריית ראשון לציון ,עיריית יהוד-מונסון ,עיריית תל אביב-יפו ,עיריית כפר סבא ,עיריית רמת
גן ,מועצה מקומית חוף השרון ,מועצה אזורית עמק חפר ,מועצה מקומית שוהם ,עיריית אור יהודה ואחרים.



הח"מ מבצע חקירות כלכליות ומתן חוות דעת בהליכי כינוס נכסים ופירוק.
במהלך השנה האחרונה הח"מ מונה למתן חוות דעת על ידי בית המשפט ובעלי תפקידים מטעם הכונס הנכסים הרשמי
ובכלל זה :חברת "איי.ג'י.אינווסטק טכנולוגיות בע"מ" ,תיק פש"ר  ,31038-12-10חברת "אייל וענבל מחנאות בע"מ
(בפירוק)" ,חברת "א.ע ציוד ומחנאות בע"מ (בפירוק)" ,חברת "כור מתכת בע"מ (בהקפאת הליכים)" חברת "הראל
אחזקות מועדון הכדורגל הפועל תל אביב בע"מ (בפירוק)" וחברת "קבוצת מילמור בע"מ".

חבר באיגודים מקצועיים


לשכת רואי החשבון בישראל.



איגוד המעילות וההונאות העולמי .(Certified Fraud Examiner) CFE



איגוד מבקרי הרשויות המקומיות בישראל.

מטרת חוות הדעת
ביקורת חקירתית וסיוע למפרקים בחקירת הנסיבות שהובילו לקריסת החברות וניתוח פעולות ספציפיות של מנהלים,
נושאי משרה ואחרים.
וזו חוות דעתי:

רו"ח

אהרוני

מוסמך בביקורת פנימית,
מבקר פנים מוסמך,
חוקר מעילות מוסמך,

יובל
M.A
CIA
CFE

פ.א .יעוץ תאגידי בע"מ
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 .1כללי
 .1.1קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב (להלן"" :קבוצה" ו/או "קבוצת הכדורגל") נוהלה על ידי חברת "הראל אחזקות
מועדון הכדורגל הפועל תל אביב בע"מ" ,ח.פ( 514182393 .להלן" :החברה ו/או הראל אחזקות בע"מ").
 .1.2הזכויות בקבוצת הכדורגל הפועל תל אביב הועברו לחברה באישור של הוועדה להעברת הזכויות בהתאחדות
לכדורגל ביום  10במאי .2009
ראה נספח לב' -

פרוטוקול הוועדה להעברת זכויות בהתאחדות לכדורגל ,מיום  10במאי  ,2009בעניין בקשת מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
להעברת זכויות לידי "הראל אחזקות – מועדון הכדורגל הפועל תל אביב" [ח.פ.]514182393 .

 .1.3ביום  6בדצמבר  2016הגישה קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב באמצעות הראל אחזקות בע"מ  -בקשה להקפאת
הליכים .צו הקפאת הליכים ניתן ביום  12בדצמבר  .2016צו פירוק זמני ניתן ביום  4בינואר  2017וניתן אישור בית
המשפט למכירת הפעילות ל"קבוצת ניסנוב" (חברת "פועלי תל אביב אחזקות בע"מ" ח.פ .)515598449 .צו פירוק
קבוע ניתן לחברה ביום .19.3.2017
בעלי השליטה בחברה:
 .1.4החברה התאגדה ביום  8בספטמבר  2008על ידי מר שמעון (מוני) הראל .החברה קיבלה את זכויות הניהול בקבוצת
"הפועל תל אביב" מחברת ניהול קודמת שהייתה בשליטתו של מר סמי סגול.
 .1.5להלן טבלת בעלי השליטה בחברה החל ממועד הקמתה ועד למועד פירוקה בסוף שנת :2016
עונת
משחקים
(*)
2008/9

מחזיק
זכויות
הניהול
מוני הראל

מידע נוסף

2009/10

מוני הראל
ואלי טביב
מוני הראל
ואלי טביב

במהלך עונת  2009-2010רכש מר אלי טביב את ההחזקות בחברה והחזיק בה
במשותף עם מר מוני הראל.
ביום  16מאי ( 2011ימים ספורים לקראת סיום עונת  )10/11התקיים הליך BMBY
( )Buy Me Buy Youבסיומו רכש מר אלי טביב את אחזקותיו של מר מוני הראל
והפך לבעלים היחיד של החברה ובעל זכויות הניהול של הקבוצה.

2011/12

אלי טביב

2012/13

חיים רמון

2013/14

חיים רמון

2014/15

חיים רמון

2015/16

אמיר כבירי

2016/17

אמיר כבירי

2010/11

(*)

 במהלך יולי  2012הודיע מר חיים רמון על העברת זכויות הניהול בחברה לידיו,
בהתאם להסכם בין הצדדים התמורה למר טביב תשולם לשיעורין.
 20% ממניות החברה הוקצו לעמותת האוהדים בתמורה לסך של  2.1מ' .₪
 30%ממניות החברה הועברו לחמישה בעלי מניות :מר מאיר תושב ,מר בכור
צבאן ,יצחק ושרון ניסנוב ,עידו חג'ג' ומר סיימון כץ.
 50%ממניות החברה נותרו בנאמנות בידי עו"ד יואב שניצר.
באפריל  2015רכש מר אמיר גרוס כבירי  30%ממניות הקבוצה וביום  1ליולי הועברו
זכויות הניהול בקבוצה לידי מר אמיר כבירי.
בתאריך  6.12.16פנתה החברה לבית המשפט בבקשה למתן צו ל"הקפאת הליכים".
בתאריך  12.12.16נעתר בית המשפט וניתן צו ל"הקפאת הליכים".
בתאריך  4.1.17ניתן צו פירוק זמני ובתאריך  19.3.17ניתן צו פירוק קבוע.

עונת משחקים הינה תקופה המתחילה ב 1 -ביוני של כל שנה קלנדרית ומסתיימת ביום  31במאי של השנה הקלנדרית העוקבת.
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בסיס הנתונים
 .1.6הח"מ סקר ובחן את הנתונים והמסמכים ,כדלקמן:
 .1.6.1מערכת הנהלת חשבונות של הפועל תל אביב.
 .1.6.2תנועות בנק של חשבונות הבנק של החברה.
ראה נספח א'  -חשבונות הבנק של קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב.

.1.6.3
.1.6.4
.1.6.5
.1.6.6
.1.6.7
.1.6.8
.1.6.9

מסמכים מהבקרה התקציבית של ההתאחדות לכדורגל.
מדגם של העתקי צ'קים ממערכת הנהלת החשבונות וצילומי פנים וגב מהבנקים.
חוזים של שחקנים והסכמי רכישת שחקנים.
מערכת הנהלת החשבונות שנוהלו במשרד רו"ח זיגדון (כרטסות ומאזני בוחן בפורמט .)pdf
כרטסת של החברה המנוהלת במשרד הכרטיסים "לאן".
שטרי הון שהונפקו על ידי החברה.
פרוטוקולי חקירות של בעלי תפקידים.

מערכת מידע לניהול החקירה
 .1.7במסגרת הבדיקה ,הח"מ הקים ופיתח מערכת מידע לתמיכה בחקירה.
 .1.8למערכת המידע הוטענו בסיסי נתוני מערכת הנהלת החשבונות של החברה ,הנהלת חשבונות שהתקבלה מרואי
החשבון ודפי חשבונות הבנק של החברה.
 .1.9באמצעות מערכת המידע בוצעו שאילתות ,ניתוחי נתונים והצלבות בסיס נתונים במטרה לאתר תשלומים
והתנהלות חריגה.
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 .2רכישת שחקנים מקבוצת הפועל כפר סבא  -על ידי החברה
תקנון העברת זכויות של ההתאחדות לכדורגל
 .2.1בהתאם לסעיף 5א(() 3א) ל"תקנון העברת זכויות של ההתאחדות לכדורגל (להלן :התקנון") ,לא ניתן להעביר בעלות
בקבוצת כדורגל באם לרוכש יש עניין ,במישרין או בעקיפין ,בקבוצה כדורגל אחרת ב 12 -החודשים שקדמו להגשת
הבקשה ,כדלקמן:

 .2.2בהתאם לסעיף (19א) לתקנון ,חל איסור על בעלים של קבוצת כדורגל להיות מעורבים במישרין או בעקיפין בקבוצת
כדורגל אחרת ,כדלקמן:

מר טביב בעלי קבוצת הכדורגל הפועל כפר סבא
 .2.3מר אלי טביב החזיק בקבוצת הכדורגל הפועל כפר סבא באמצעות חברת הניהול בבעלותו בשם "החברה לניהול
מועדון הכדורגל הפועל כפ"ס בע"מ" [ח.פ ( ]512226358להלן" :חברת הניהול") ,החל משנת .1995
 .2.4בתום עונת המשחקים ( 2007/8שהסתיימה בתאריך  )31.5.08ירדה קבוצת הכדורגל הפועל כפר סבא מליגת העל
לליגה הלאומית ומר טביב פעל למכור את ההחזקה שלו בקבוצת הכדורגל הפועל כפר סבא.
 .2.5מסעיפים  15-16לתגובת טביב בבקשת קבוצת הכדורגל הפועל כפר סבא החדשה ( )2009בע"מ (חל"צ)(בפירוק) נ .מר
טביב ואחרים (תיק פר"ק  27115-12-12בקשה מס'  )40ניתן ללמוד ,כי מר טביב חתם על הסכם למכירת הזכויות
שלו בקבוצת הכדורגל הפועל כפר סבא לשותפו לעסקים מר איתן ספיר ,ביום  7בספטמבר .2008
בסופו של דבר ,וכמתואר בכתבי הטענות עסקה זו לא יצאה אל הפועל.
ראה נספח מז'  -קטעים רלוונטיים מתגובת מר טביב בתיק פר"ק  27115-12-12בבקשת קבוצת הכדורגל הפועל כפר סבא החדשה
( )2009בע"מ (חל"צ)(בפירוק) נ .מר טביב ואחרים.
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 .2.6כשנה לאחר מכן ,ביום  9באוגוסט  ,2009מכר מר טביב את הזכויות שלו בקבוצת הכדורגל הפועל כפר סבא מחברת
הניהול בבעלותו ל"אגודת הספורט הפועל כפ"ס" [עמותה רשומה .]580212801
ראה נספח כט'  -פרוטוקול הוועדה להעברת זכויות של ההתאחדות לכדורגל ,מתאריך  ,9.8.09לאישור העברת הזכויות מחברת הניהול
בבעלות מר טביב לאגודת הספורט הפועל כפר סבא

 .2.7למרות ההליכים הפורמאליים למכירת הזכויות בהפועל כפר סבא שנמשכו זמן ,בפועל היו פרסומים לכך שמר טביב
מנהל ,באותה עת ,משא ומתן לרכישת חלק מקבוצת הפועל תל אביב ובמקביל מנהל משא ומתן למכירת שחקנים
מהפועל כפר סבא להפועל תל אביב.
 .2.8כך למשל ,היועץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל ,עו"ד משה אביבי ,הוציא מכתב ביום  19בינואר  2009למר גבי
קצרה אשר שימש כנציג מר טביב בקבוצת הכדורגל הפועל כפר סבא בו נכתב ,בין היתר ,כדלקמן:
" למיטב הידיעה ,מר גבי קצרה ,שהינו נציגו של מר אלי טביב בקבוצת הפועל כפ"ס ובעל
זכות חתימה בה ,מעורב באופן פעיל בניהול קבוצת הפועלת תל אביב .במידה והדבר נכון,
הנכם מתבקשים לחדול מכל פעילות ישירה או עקיפה בהפועל תל אביב וזאת על מנת
למנוע התערבות ההתאחדות בעניין".
ראה נספח לד'  -מכתב היועצ"מ של ההתאחדות לב"כ גבי קצרה בגין מעורבותו בקבוצת הפועל תל אביב מיום  19בינואר .2009

 .2.9באופן דומה ,כ 5 -חודשים לאחר מכן ,היועץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל ,עו"ד משה אביבי ,הוציא ביום 4
ביוני  2009הודעה לקבוצת הכדורגל הפועל תל אביב ולמר אלי טביב ,כי טרם חלפה תקופת הצינון בכל הנוגע
למעורבותו של טביב בקבוצת הפועל כפר סבא ,כדלקמן:
"לאחרונה הגיעו להתאחדות פניות ולפיהן מעורב מר אלי טביב בהכנותיה של קבוצת הפועל
ת"א לקראת עונת המשחקים  ...2009/2010אני מוצא לנכון להדגיש בפניכם כי מעורבות,
כאמור ,ככל שאכן קיימת ,אסורה על פי תקנוני ההתאחדות כל עוד לא חלפה תקופת צינון
של  12חודשים מסיום מעורבותו של מר טביב בקבוצת הפועל כפר סבא .הנכם מתבקשים
להקפיד הקפד היטב על קיום הוראות התקנון בענין זה".
ראה נספח לד'  -מכתב היועצ"מ של ההתאחדות לחברה ולמר אלי טביב בגין מעורבותו בקבוצת הפועל תל אביב מיום  4ביוני .2009

 .2.10לשם המחשה ,בכתבה עיתונאית שפורסמה במדור הספורט של עיתון הארץ ביום  3בנובמבר  ,2008לאחר ניצחון של
קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב על בית"ר ירושלים  0:2באצטדיון טדי במחזור ה 8 -של עונת הכדורגל 2008/9
נכתב ,בין היתר ,כדלקמן:
"...בסיום המשחק ירד אלי טביב ,הבעלים של הפועל כפר סבא ומי ששודך לבעלות על
הפועל תל אביב בעונה הבאה ,עמד עם הנהלת הקבוצה בפתח חדרי ההלבשה וחגג עמם
את הניצחון."...
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 .2.11וכן באתר האינטרנט של אוהדי קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב מצוין בערך "אלי טביב" ,כדלקמן:
"בנוסף כבר במהלך עונת  2008/09נצפה טביב במשחקי הפועל ואף נראה בחדר ההלבשה
של הקבוצה כשהוא חוגג את נצחונה על בית"ר ירושלים במחזור ה .8-כל זאת כאמור בזמן
שרשמית הינו עדיין בעליה של כפר סבא .לקראת סוף העונה הופיע דרך קבע ביציע בזמן
משחקים ,ואף הצטרף לפגישות הכנה לעונה הבאה עם מוני הראל .צעד זה עורר את
ההתאחדות לכדורגל שהודיעה כי עליו לחדול ממעשה זה עקב ניגוד אינטרסים".

" ...בינתיים לאור הידיעות בתקשורת על כך שבפועל טביב מנהל את הקבוצה יחד עם מוני
הראל ,הודיעה ההתאחדות להפועל כי המעורבות של טביב בקבוצה אסורה והוא והקבוצה
עשויים להיענש בעקבות כך .לכן נדחתה רשמית כניסתו לתפקיד הבעלים בשנה .למרות
זאת נראה טביב תדיר במשחקי הקבוצה ,חוגג עימה לאחר נצחונות ,נכנס לחדר ההלבשה
לאחר משחקים ומסתובב על הדשא בבלומפילד לחגוג עם הקהל .גם לאחר הזכייה בגביע
ב ,2010-טרם הסתיימה תקופת ההקפאה שלו התראיין בעיתונים כאחד מבעלי הקבוצה,
ונצפה חוגג עימה את הזכיה .בצורה דומה ,למרות שתקופת הצינון שלו הוארכה עקב אי
תשלום פסקי בוררות במיליוני שקלים (ע"פ ראיון עם דובר ההתאחדות בידיעות תל אביב)
מתקופת בעלותו בכפר סבא ,נצפה חוגג עם הקבוצה את הדאבל .כמו כן צוטט וצויין
בהרחבה בעיתונים כמנהל מו"מ עם שחקנים לקראת חוזים לעונה הבאה".

 .2.12כפי שיוצג להלן ,במועדים מקבילים לאמור לעיל ,התקיים משא ומתן למכירת שחקנים מקבוצת הכדורגל הפועל
כפר סבא (בה טביב מנסה למכור את זכויותיו כבעלי הקבוצה) לקבוצת הכדורגל הפועל תל אביב (בה טביב נמצא
במשא ומתן למול מר מוני הראל לרכישת חלק ממניות הקבוצה).
בנוסף עולה ,שכל התמורה בגין השחקנים כאמור לעיל ,שולמה בפועל לכיסו הפרטי של מר טביב.
מר טביב מצטרף כבעלי קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב
 .2.13למרות הפרסומים אודות קיום משא ומתן בין מר טביב למר מוני הראל כבר בתום עונת הכדורגל  ,2007/8רק ביום
 28במרס  2010נחתם הסכם בין מר טביב למר מוני הראל לכניסת מר טביב כשותף בקבוצת הכדורגל הפועל תל
אביב בגין עונת המשחקים .2009/10
 .2.14בסעיף  8לחוזה המכר מיום  28במרס  2010מקבל על עצמו מר טביב מחוייבות לשאת במחצית המימון בפעילות
קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב בגין עונת המשחקים  ,2009/10עונת משחקים שמתחילה כ 6 -חודשים לפני מועד
החתימה על ההסכם.
ראה נספח נג' – חוזה מכר בין שמעון (מוני) הראל למר אלי טביב לרכישת מניות קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב מיום  28במרס .2010
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רכישת  3שחקנים על ידי קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב מהפועל כפר סבא
 .2.15נחתמו  3הסכמים למכירת  3שחקנים מקבוצת הכדורגל הפועל כפר סבא (שהיתה באותו מועד בשליטת חברת
הניהול בבעלות מר טביב) לקבוצת הכדורגל הפועל תל אביב.
ההסכמים לא נושאים תאריך וככל הנראה ,כפי שעולה מכתב התביעה וכתבי טענות של הצדדים בתיק פר"ק
 ,27115-12-12נחתמו בקיץ  2008לקראת עונת המשחקים .2008-09
 .2.16השחקנים שנמכרו הינם :דאגלס דה סילבה ,אביחי ידין וסמואל יבואה (להלן" :השחקנים") בסך מצטבר של
 ,₪ 12,000,000כדלקמן:
סך של .₪ 5,000,000
 .2.16.1תמורת השחקן סמואל יבואה
סך של .₪ 5,000,000
 .2.16.2תמורת השחקן דאגלס דה סילבה
סך של .₪ 2,000,000
 .2.16.3תמורת השחקן אביחי ידין
בסעיף  4להסכמי מכירת השחקנים מהפועל כפר סבא להפועל תל אביב נקבע ,בין היתר ,כי התמורה תשולם לכפר
סבא על ידי הפועל תל אביב לפי תנאים שיסוכמו בין הצדדים בתוך  60ימים מחתימת ההסכם.
ראה נספח כו'  3 -הסכמי מכירת  3השחקנים דאגלס דה סילבה ,אביחי ידין וסמואל יבואה  -מהפועל כפר סבא להפועל תל אביב.

 .2.17לאור העובדה שהשחקנים החלו את פעילותם בקבוצת הכדורגל הפועל תל אביב בתחילת עונת המשחקים 2008/9
(בהתאם לרישומים בהתאחדות לכדורגל :דאגלס דה סילבה וסמואל יבואה עברו להפועל תל-אביב בתאריך 8.7.08
ואביחי ידין עבר בתאריך  ,)28.8.08הרי שניתן להניח שההסכמות בין טביב לבין הראל היו עוד קודם לכן ובסמוך
הגם שההסכמים לא נושאים תאריך.
הסכמים חדשים בקשר לרכישת  3השחקנים והעברת התמורה למר טביב (ולא להפועל כפר סבא)
 .2.18ביום  4במאי  2009נחתם הסכם חדש בנושא מכירת השחקנים מהפועל כפר סבא להפועל תל אביב .בהסכם שונה
סכום מכירת השחקנים מקיץ  2008וסוכם ,כי החברה תשלם לחברת הניהול של מר טביב סך מופחת של 8,000,000
 ₪בגין רכישת  3השחקנים ואילו חברת הניהול של מר טביב תשלם סך של  ₪ 400,000בגין שאילת מספר שחקנים
אחרים מקבוצת הפועל תל אביב.
ראה נספח כז'  -הסכם בין קבוצת הפועל תל אביב לקבוצת הכדורגל הפועל כפר סבא מיום  4במאי .2009

 .2.19במסגרת תוספת להסכם מיום  14ביוני  2009בין חברת הניהול של מר טביב למועדון הכדורגל הפועל כפר סבא נקבע
בין היתר בסעיף  , 4כי התמורה מהפועל תל אביב תשולם לחברת הניהול של מר טביב ולא לקבוצת הכדורגל הפועל
כפר סבא  ,וכי חברת הניהול של מר טביב תהיה רשאית להעביר את הכספים האמורים לידי טביב באופן אישי לשם
פרעון שטרי הון ובכפוף לקבלת אישורי הבקרה בהתאחדות לכדורגל ,כדלקמן:

עמוד  13מתוך 728

ראה נספח כח'  -תוספת להסכם בין חברת הניהול של מר טביב לקבוצת הכדורגל הפועל כפר סבא מיום  14ביוני .2009

 .2.20העובדה כי התמורה שתשולם מקבוצת הכדורגל הפועל תל אביב לקבוצת הפועל כפר סבא בגין רכישת  3השחקנים
כמצוין לעיל ,תועבר לחברת הניהול של מר טביב על מנת לפרוע שטרי הון שהונפקו על ידי חברת הניהול של טביב,
למר טביב (משמע הכספים למעשה יגיעו לכיסו של מר אלי טביב)  -דווחה ליועץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל
ביום  6באוגוסט  ,2009כדלקמן:

ראה נספח מח'  -המכתב מהפועל כפר סבא ליועץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל מיום  6באוגוסט .2009

 .2.21במענה לבקשת ב"כ חברת הניהול של מר טביב מיום  1בספטמבר  ,2009אישר היועץ המשפטי של ההתאחדות
לכדורגל ביום  2בספטמבר  2009ארכה להשלמת פרעון שטרי ההון על ידי חברת הניהול של מר טביב עד לתאריך 15
בספטמבר .2009
ראה נספח ל'  -בקשת ב"כ חברת הניהול בבעלות טביב ,מיום  1בספטמבר  ,2009מהיועץ המשפטי להתאחדות לכדורגל לקבלת ארכה
לשימוש בתמורה שתשולם על ידי הפועל תל אביב לפרוע שטרי ההון שהונפקו על ידי חברת הניהול של מר טביב.
ראה נספח לא'  -אישור להארכת התקופה להשלמת פרעון שטרי ההון על ידי חברת הניהול של מר טביב ,בגין רכישת  3השחקנים על
ידי קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב מהפועל כפר סבא ,מיום  2בפברואר .2009
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התשלומים בפועל למר אלי טביב
 .2.22ביום  28באוגוסט  2009ביצעה קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב תשלום לחשבון נאמנות במשרד עו"ד שפיגלמן–
פורר-זמיר ,בסך של  .₪ 3,340,000בהתאם למערכת הנהלת החשבונות התשלום בוצע מחן בנק מספר .289283
 .2.23ביום  15בספטמבר  2009ביצעה קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב תשלום נוסף לחשבון נאמנות במשרד עו"ד
שפיגלמן–פורר-זמיר ,בסך של ( ₪ 3,800,000השלמה לסך  .)₪ 7,140,000בהתאם למערכת הנהלת החשבונות
התשלום בוצע מחן בנק מספר .289283
 .2.24בהתאם לניתוח מערכת הנהלת החשבונות ,תשלומים נוספים בסך  ₪ 360,000ו( ₪ 400,000 -השלמה לסך
 )₪ 7,900,000בוצעו מחן הבנק  29224בתאריכים  7.1.10ובתאריך  ,11.1.10בהתאמה .בפרטי התשלומים בכרטיס
הנהלת החשבונות מציון "שיק גמ"ח רכי" .הח"מ מעריך שמדובר בתשלום יתרת התמורה בגין רכישת  3השחקנים.
 .2.25התשלומים הנ"ל נרשמו בכרטסת הנהלת חשבונות  220500בתקופה שמערכת הנהלת החשבונות נוהלה על ידי
מנהלי חשבונות חיצוניים מהחברה ,כדלקמן:

 .2.26בסעיף  42לפסק הדין ע"מ  16989-07-14טביב נ' רשות המיסים-אגף המכס והמע"מ ,שניתן ביום  05מרץ 2017
נקבע ,בין היתר ,על ידי כבוד השופט ד''ר אחיקם סטולר ,כדלקמן:
"אין מחלוקת בין הצדדים כי התמורה בגין עסקת מכירת השחקנים שקיבלה חברת
הניהול ,הועברה לכיסו של המערער; אין מחלוקת כי הפעילות של החברה לניהול הועברה
לידי האגודה ואין מחלוקת ,כי בין המערער לחברה לניהול שררו יחסים מיוחדים כמצופה
מיחסים בין חברה לבעל מניות יחיד בה שהפעיל בכל עיסוקיה והחלטותיה".
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טענת טביב בתשובתו לתביעת הפועל כפ"ס שהאינטרס שלו היה  -למקסם את התמורה מהפועל תל אביב
 .2.27ב כתב תביעה של אגודת הספורט הפועל כפר סבא והחברה החדשה לניהול מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא ()2009
חל"ץ נ .מועדון הכדורגל הפועל תל אביב ,החברה לניהול מועדון הכדורגל כפר סבא ( ,)1995מר אלי טביב ועמותת
ירוק עולה בכפר סבא ,במוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל בישראל צוין בסעיף  28לכתב התביעה ,כדלקמן:

ראה נספח מט'  -כתב תביעה של אגודת הספורט הפועל כפר סבא והחברה החדשה לניהול מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא ()2009
חל"ץ נ .מועדון הכדורגל הפועל תל אביב ,החברה לניהול מועדון הכדורגל כפר סבא ( ,)1995מר אלי טביב ועמותת ירוק
עולה בכפר סבא ,במוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל בישראל.

 .2.28בתצהיר של עו"ד ליאור דגן שצורף לתביעה הנ"ל ,עת שימש כמפרק הזמני של החברה החדשה לניהול מועדון
הכדורגל הפועל כפר סבא ( )2009בע"מ (חל"צ) (בפירוק) ,ציין האחרון ,כי מר טביב ערך מגעים ומשא ומתן לרכישת
זכויות בקבוצת הכדורגל הפועל תל אביב כבר במהלך עונת המשחקים  ,2008/9כדלקמן:

ראה נספח נ'  -תצהיר עו"ד ליאור דגן המפרק הזמני של הפועל כפר סבא במסגרת תביעה לבוררות כנגד הפועל תל אביב ואלי טביב.

 .2.29בתשובת מר טביב לכתב התביעה של המפרק הזמני בתיק פר"ק ( 27115-12-12בקשה מס'  )40והטענה שהועלתה כי
עסקת מכירת השחקנים להפועל תל אביב בוצעה במחיר נמוך ,ציין מר טביב ,כדלקמן:
"האינטרס של טביב היה דווקא למקסם ככל הניתן את התמורה שתתקבל בגין
השחקנים ולא להפחיתה ,שהרי כל ההפחתה הינה על חשבונו הפרטי".
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להלן העתק קטע מתשובת מר טביב ,כדלקמן:

ראה נספח מז' – קטעים רלוונטיים מתגובת מר טביב בתיק פר"ק  27115-12-12בתביעת קבוצת הכדורגל הפועל כפר סבא החדשה
( )2009בע"מ (חל"צ) נ .מר טביב ואחרים.

 .2.30לטענת המפרק הזמני של קבוצת הפועל כפר סבא ,כי התמורה למכירת השחקנים נכנסה לכיסו הפרטי של מר
טביב ,על מנת ,שיהיו אמצעי לרכישת חלקו של טביב בקבוצת הפועל תל אביב ,חזר וציין מר טביב בתשובתו ,כי
האינטרס הכלכלי של מר טביב היה למקסם את המחיר שקבוצת הפועל תל אביב תשלם להפועל כפר סבא,
כדלקמן:

 .2.31בסעיף  17לכתב התביעה המתוקן של קבוצת הפועל כפ"ס בתיק בוררות מס'  54-11/12הדן בהעברת  3השחקנים
הנ"ל מהפועל כפר סבא להפועל תל אביב מצוין ,בין היתר ,כי  2מהשחקנים הנ"ל הועברו בשלב מאוחר יותר
לקבוצות אחרות ,כדלקמן:
 .2.31.1השחקן סמואל יבואה הועבר בתאריך  28.12.09לקבוצת גנק הבלגית  -בתמורה לסך  700,000יורו (כ-
 ₪ 3,824,380דאז).
 .2.31.2השחקן דגלאס דה סיבלה הועבר בתאריך  10.1.11לקבוצת רד בול זלצבורג  -בתמורה לסך  2,650,000יורו
(כ ₪ 12,250,155 -דאז).
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להלן העתק הסעיף בכתב התביעה ,כדלקמן:

 .2.32להלן תרשים כללי המתאר את לוחות הזמנים העיקריים ,בהליך מכירת  3השחקנים כמתואר לעיל ,מקבוצת
הכדורגל הפועל כפ"ס לקבוצת הכדורגל הפועל תל אביב ,כדלקמן:
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מר טביב בעלי קבוצת
הכדורגל הפועל תל אביב

28.3.10
נחתם הסכם
שמר טביב רוכש
חלק ממניות -
קבוצת הכדורגל
הפועל תל אביב.

28.3.10

28.8.09
תשלום מס' - 1
מהפועל ת"א
למר טביב בסך
₪ 3,340,000

9.8.09
אישור העברת
הזכויות בקבוצת
הכדורגל הפועל
כפ"ס מחברת
הניהול של טביב
לאגודת הספורט
הפועל כפ"ס.

4.6.09
מכתב של היועצ"מ
להתאחדות
לכדורגל למר טביב
והפועל ת"א -
שטביב פעיל
ומעורב באופן אסור
בניהול הפועל תל
אביב.

14.6.09
תוספת להסכם בין
חברת הניהול של
טביב להפועל כפר
סבא – שטביב יכול
להעביר את
התמורה בגין
מכירת השחקנים
ישירות אליו.

4.5.09
נחתם הסכם חדש
בין הפועל כפ"ס
להפועל ת"א
למכירת 3
השחקנים -
בתמורה של
₪ 8,000,000
(הפחתה מ
)₪ 12,000,000

4.5.09

מר טביב  -בעלים של קבוצת הכדורגל הפועל כפר סבא משנת 1995

19.1.09
מכתב של היועצ"מ
להתאחדות
לכדורגל למר גבי
קצרה (נציג טביב
בהפועל כפ"ס)
שפעיל ומעורב
באופן אסור בניהול
הפועל תל אביב.

13.11.08
כתבות עיתונת שטביב
נצפה חוגג בחדר
ההלבשה של קבוצת
הכדורגל הפועל תל אביב
(בזמן שמשמש הבעלים
של הפועל כפ"ס) לאחר
ניצחון של הפועל ת"א על
בית"ר ירושלים.

 .1טביב מגיש בקשה להעברת הזכויות למר ספיר.
 - 3.11.08 .2התאחדות מורה להשהות ההחלטה ב
 21ימים עד לברור טענות הפועל כפ"ס לניגוד
עניינים.
 - 20.11.08 .3אגודת הפועל כפ"ס מגישה עתירה.
 - 18.12.08 .4דיון בבקשה הראשונה לסעד .הושגה
פשרה שכוללת בין היתר הסכמה שתושלם העברת
הזוכוית לספיר.

19.1.09

13.11.08

7.9.08
נחתם הסכם למכירת
הזכויות של מר טביב
בקבוצת הכדורגל הפועל
כפ"ס לשותפו לעסקים
מר איתן ספיר.
ההסכם לא אושר
בהתאחדות ולא יצא לפועל.

7.9.08

קיץ 08
משא ומתן למכירת 3
שחקנים (סמואל יבואה,
דאגלס דה סילבה ואביחי
ידין) מהפועל כפ"ס
להפועל ת"א.
נחתם הסכם בקיץ 2008
(ההסכם לא נושא
תאריך)
התמורה .₪ 12,000,000

מר טביב מעורב בניהול קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב  -נשלח אליו ואל נציגו מכתב רשמי מהיועץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל שפעילותו בהפועל תל אביב אסורה.
בהתאם למפורסם בתקשורת :טביב נצפה בחדר ההלבשה של הפועל תל אביב ,חוגג זכיה בדאבל של הפועל תל אביב ,מנהל מו"מ עם שחקנים מטעם הפועל תל אביב ,מתראיין בעיתונות מטעם הפועל תל אביב.

 7.1.10ו 11.1.10
תשלום מס'  3ו-
 4בסך 360,000
 ₪ו400,000 -
ש"ח -
מהפועל ת"א
למר טביב .

7.1.10

בהתאם לתקנון ההתאחדות לכדורגל  -נדרשת תקופת צינון של 12
חודשים  -לא בוצעה בפועל

15.9.09
תשלום מס' - 2
מהפועל ת"א למר
טביב בסך
₪ 3,800,000

15.9.09

28.8.09

9.8.09

4.6.09

1.6.08

תחילת עונת משחקי הכדורגל 2009-10

7-8.08

1.6.08

תחילת עונת משחקי הכדורגל 2008-09
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ניהול קבוצה
התנהלות מר טביב ונציגו מר קצרה
חוזים להעברת בעלות בין
קבוצות כדורגל
חוזה למכירת שחקנים מהפועל
כפ"ס להפועל ת"א ותשלומים

 .3תשלומים לספק "ספיר טביב אירועים"  -קייטרינג בבעלות (מחצית) מר אלי טביב
 .3.1מר אלי טביב בעלי הקבוצה לשעבר ,החזיק כבעלים במחצית מחברת קייטרינג בשם "ספיר טביב אירועים ושרותי
קייטרינג  2009בע"מ" ח.פ ( 514243492להלן" :ספיר טביב אירועים") ,במקביל להיותו בעל מניות ומנהל בחברה
בין השנים .2010-2012
ראה נספח כא' – נסח רשם חברות מתאריך  10.9.17של חברת ספיר טביב אירועים.

 .3.2ההחזקה בחברת הקייטרינג בוצעה במשותף עם מר איתן ספיר .מר ספיר ,שותפו של טביב הוא אותו אדם אליו
ביקש מר טביב למכור את אחזקותיו בקבוצת הכדורגל הפועל כפר סבא ,בתחילת שנת .2009
 .3.3להלן תדפיס עץ בעלויות מאתר אינטרנט דן אנד ברדסטריט ,כדלקמן:

 .3.4מסקירת הח"מ את כרטסת הנהלת חשבונות מספר  500998שנוהלה במהלך תקופת פעילות מר טביב בהפועל תל
אביב במשרדי רו"ח זיגדו ן (ולא במערכת הנהלת החשבונות של הקבוצה שנוהלה במשרדי הקבוצה) עולה ,כי במשך
כשנה וחצי בתקופה שמחודש  10/09ועד לחודש  ,2/11שולמו לספק "ספיר טביב קייטרינג" ,סך של ₪ 3,305,663
בצ'קים ,כדלקמן:
תאריך ערך
02/10/2009
31/10/2009
31/03/2010

סכום התשלום ()₪
(*)
55,000
56,467
166,217
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תאריך ערך
28/02/2010
30/04/2010
30/06/2010
30/06/2010
10/08/2010
30/07/2010
30/08/2010
30/09/2010
30/09/2010
26/09/2010
01/10/2010
10/11/2010
25/10/2010
16/11/2010
30/11/2010
23/12/2010
01/02/2011
01/02/2011
28/02/2011
סה"כ

סכום התשלום ()₪
(*)
80,000
97,613
115,289
29,000
29,000
29,000
29,000
95,897
95,897
250,000
129,514
300,000
326,793
672,690
335,000
168,780
84,506
80,000
80,000
3,305,663

(*) לא כולל תנועות ב"חובה" שאינן תשלומים בצ'קים.
ראה נספח יט'  -כרטסת הנהלת חשבונות מספר  500998על שם "ספיר טביב אירועים".

 .3.5בהתאם לניתוח כרטסת הנהלת החשבונות מספר  500998על שם "ספיר טביב אירועים" עולה ,כי התשלומים שולמו
מחשבון בנק מספר ( 29224כרטיס נגדי  )300301או מחשבון בנק מספר ( 289283כרטיס נגדי  - 300300חשבון בנק
שכבר לא פעיל – ולא קיבלנו דפי בנק).
 .3.6נמסר לח"מ על ידי מנהל החשבונות מטעם המפרקים ,כי בפועל בתיקי הנהלת החשבונות של החברה נמצאה רק
חשבונית אחת על סך ( ₪ 245,000כולל מע"מ).
 .3.7בהתאם לניתוח כרטסת הנהלת החשבונות מספר  500998על שם "ספיר טביב אירועים" עולה ,כי יתרת ה"חובה"
שהחברה שילמה ל"ספיר טביב אירועים" נכון ליום  31במאי  - 2011עומדת על סך .₪ 779,772
ראה נספח כ'  -מאזן בוחן לעונת המשחקים  2010-2011ועונת המשחקים  ,2011-12הכולל פירוט היתרה בכרטיס הנהלת חשבונות
מספר  500998על שם "ספיר טביב אירועים".

 .3.8ניתוח כרטסת הנהלת החשבונות ומאזן הבוחן לשנה העוקבת בגין עונת המשחקים ( 2011-2012שכאמור ,נוהלו
במהלך תקופת פעילות מר טביב בהפועל תל אביב במשרדו של רו"ח זיגדון) עולה ,כי כרטסת הנהלת החשבונות
 500998ו/או הספק "ספיר טביב אירועים" (שנוהלה שנים קודם לכן)  -לא קיימת.
עמוד  21מתוך 728

ראה נספח כ'  -מאזן בוחן לעונת המשחקים  2010-2011ועונת המשחקים  ,2011-12הכולל פירוט היתרה בכרטיס הנהלת חשבונות
מספר  500998על שם "ספיר טביב אירועים".

 .3.9נמסר לח"מ על ידי רו"ח זיגדון בתאריך  ,27.9.17כי היתרה בכרטיס הנהלת החשבונות מספר  500998בוטלה
בפקודה נוספת מס'  14שבוצעה ביום האחרון של המועד להגשת דוח כספי לבקרה התקציבית בתאריך ,31.5.11
למול כרטיס הוצאה בשם "הפרשה לספקים ."5/11
לדעת הח"מ מדובר בתנועה רישומית (במערכת הנהלת החשבונות) תמוהה ולא ברורה בכלל וכשמדובר בעסקה בה
יש למר טביב עניין בפרט .כל שכן ,שהיתרה לא נסגרה ולא טופלה.
 .3.10להלן פירוט התנועה הנוספת מס'  14שהוצגה על ידי רואה חשבון זיגדון ,כדלקמן:
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 .3.11לסיכום ,למרות הרישום בספרי החברה שבוצע על ידי רואה חשבון זיגדון כאמור בסעיף  3.9לעיל ,לדעת הח"מ
קיימת יתרת "חובה" בסך  ₪ 779,772של חברת ספיר-טביב אירועים לחברה.
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 .4תשלומים למר גבי קצרה  -כשנה וחצי לאחר סיום העסקתו במועדון הכדורגל
 .4.1מר גבי קצרה שימש כנציגו של מר טביב ,מנכ"ל ובעל זכויות חתימה בהפועל כפר סבא ולאחר מכן כנציגו של מר
טביב בהפועל תל אביב .הוא שימש כמנכ"ל בהפועל תל אביב החל מעונת הכדורגל  2009/2010שהתחילה בחודש
 9/09ועד לאמצע עונת הכדורגל  2010/2011בחודש .12/10
 .4.2בהתאם לפרסומים בעיתונות האלקטרונית ,הודיע מר גבי קצרה על עזיבתו את תפקיד מנכ"ל הקבוצה ,בתאריך
.20.12.10
 .4.3בהתאם לפרסומים באמצעי התקשורת ופסק הבוררות שהתנהל בין מר רמון למר טביב בפני כבוד הבורר עו"ד תגר
עמיאל ,מר גבי קצרה תיווך וליווה את מר אלי טביב ,במהלך משא ומתן למכירת מניות החברה למר חיים רמון.
להלן העתק קטע מפרוטוקול חקירה של מר אלי טביב מתאריך  ,25.12.13במסגרת בוררות בין מר אלי טביב למר
חיים רמון אצל הבורר עו"ד עמנואל תגר ,כדלקמן:
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 .4.4בתאריך  4.7.12כינס מר חיים רמון מסיבת עיתונאיים בה הודיע על העברת הזכויות הניהול של קבוצת הכדורגל
הפועל תל אביב לידיו.
 .4.5בכתבה של עיתון גלובס מתאריך  19.6.12בשם ""הפועל ת"א נמכרה"? חכו רגע" ,צוין כדלקמן:
"ל"גלובס" נודע כי מי שבישל את הסכם "השחרור" הזה של טביב מהמועדון הוא גבי קצרה ,יד ימינו במשך שנים
ארוכות ומנכ"ל הפועל ת"א לשעבר .מודל דומה של העברת זכויות הניהול של הפועל ת"א ,וניהול הליך המכירה
שלה מיד לאחר מכן  -הציע קצרה בחודשים האחרונים לאיש עסקים ישראלי מוכר ,אוהד הפועל ת"א המתגורר
באירופה; האחרון דחה את ההצעה".
 .4.6פעילות העברת מניות של חברה ,הינה פעילות המתבצעת "מעל ראשה" של החברה ואינה חלק מפעילות החברה.
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 .4.7על כן ,פעילות משא ומתן ,יעוץ משפטי ,עמלות תיווך וכל הוצאה הכרוכה בהליך העברת המניות אינה חלק
מפעילות החברה ואינה אמורה להתבצע מחשבונות הבנק של החברה.
 .4.8תשלום ע מלת תיווך בגין מכירת מניות חברה הינה הוצאה פרטית של בעל המניות ולא הוצאה כחלק מפעילות
החברה .באשר להסברים אחרים שניתנו על ידי חלק מהנחקרים ,עוסק בכך דוח המפרקים.
 .4.9מניתוח מערכת הנהלת החשבונות של קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב ,נמצאו תשלומים שבוצעו למר גבי קצרה
בסך כספי של  ,₪ 548,000כשנה וחצי לאחר שסיים את תפקידו בקבוצה ולאחר גמר חשבון .חלק מהותי
מהתשלומים בוצע לאחר ובסמוך להעברת הניהול ממר אלי טביב למר חיים רמון.
 .4.10התשלומים בוצעו תוך רישומם במערכת הנהלת החשבונות בכרטיס הנהלת חשבונות "פרסום ויחסי ציבור" (כרטיס
הנהח"ש מס'  )270106ו"הוצאות ייעוץ" ,כדלקמן:
תאריך

מספר כרטיס
הנהח"ש

שם כרטיס

פירוט בכרטיס
הנהח"ש

אסמכתא

סך התשלום
()₪

15/11/11

611104

קצרה גבריאל

קצרה גבריאל

13147

80,000

3/9/12

270106

פרסום ויחסי ציבור

חש.י.ד קצרה-ייעוץ

11958

117,000

3/10/12

270131

הוצאות ייעוץ

י.ד קצרה

11957

234,000

1/12/12

270131

הוצאות ייעוץ

חש.גבי קצרה

1019

117,000
548,000

סה"כ תשלומים למר גבי קצרה

 .4.11מסקירת הח"מ עולה ,כי  3התשלומים הראשונים המפורטים בטבלה לעיל ( ₪ 117,000 ,₪ 80,000ו)₪ 234,000 -
בוצעו מחשבון בנק מספר  29224של בנק פועלים (החשבון היה בשליטת מר אלי טביב באופן בלעדי).
התשלום השלישי בסך  ₪ 117,000שולם מחשבון הנאמנות מספר ( 89625גם הוא בשליטת מר טביב).
להלן צילום דפי בנק בגין התשלומים הנ"ל ,כדלקמן:
תשלום בסך  ₪ 117,000בצ'ק מספר  ,11958מתאריך  ,3.9.12מחשבון בנק  ,29224כדלקמן:
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תשלום בסך  ₪ 234,000בצ'ק מספר  ,11958מתאריך  ,3.10.12מחשבון בנק  ,29224כדלקמן:

תשלום בסך  ₪ 117,000בהעברה בנקאית ,מתאריך  ,1.12.12מחשבון הנאמנות ,כדלקמן:

תשלום בסך  ₪ 80,000בצ'ק מספר  ,13147מתאריך  ,15.11.11מחשבון בנק  – 29224דפי הבנק שהועברו לח"מ בגין
חשבון בנק מספר  29224הינם מתאריך  1.7.12ועד  – 30.6.15ועל כן לא ניתן להציג צילום של התשלום בדפי הבנק.
 .4.12במערכת הנהלת החשבונות של החברה ,נמצאו "חשבוניות מס" ו"קבלות" בגין "ייעוץ" שהתקבלו ממר גבי קצרה
בגין התשלומים שבוצעו בתאריכים  2.9.12ו .3.10.12 -לא נמצאה "חשבונית מס""/קבלה" בגין התשלום מהתאריך
.1.12.12
ראה נספח יג' " -חשבוניות מס" ו"קבלות" שהתקבלו ממר גבי קצרה בגין התשלומים בתאריכים  2.9.12ו.3.10.12 -

 .4.13יודגש ,כי התשלומים להלן בוצעו כשנה וחצי לאחר רישום תשלום בסך  ₪ 30,000בתאריך  14/3/11בכרטיס הנהלת
חשבונות  ,401006שנוהל במהלך תקופת פעילות מר טביב בהפועל תל אביב אצל רו"ח זיגדון ,בו מצוין בפרטים כי
התשלום הינו "גמ"ח" (גמר חשבון") ,כדלקמן:
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 .4.14להלן העתקי כרטיסי הנהלת החשבונות בהם נרשמו התשלומים למר גבי קצרה ,כדלקמן:

כרטסת הנהלת חשבונות על שם "גבי קצרה"
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 .4.15הח"מ איתר כרטיס הנהלת חשבונות מספר  611104על שם "קצרה גבריאל" ,המנוהלת במערכת הנהלת החשבונות
של קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב.
 .4.16בכרטסת הנהלת חשבונות מפורטים תשלומים נוספים ששולמו למר גבי קצרה ,כדלקמן:
תאריך

מספר כרטיס
הנהח"ש

שם כרטיס

פירוט בכרטיס
הנהח"ש

31/5/11

611104

קצרה גבריאל

י.פ (*)

13/11/11

611104

קצרה גבריאל

קצרה גבריאל

סה"כ תשלומים למר גבי קצרה

אסמכתא

סך התשלום
()₪
92,865.08

13147

80,000.00
172,865.08

(*) המדובר ביתרת פתיחה של כרטיס הנהלת החשבונות מספר  611104בהפועל תל אביב ,המהווה משיכה של
יתרת סגירה מכרטיס מספר  401006בשם "גבי קצרה" שנוהל בקוד מיון ( 401הנהלה) במערכת הנהלת
החשבונות אצל רו"ח זיגדון (שנוהלה מחוץ להפועל תל אביב).
 .4.17להלן העתק כרטיס הנהלת החשבונות מספר  611104על שם "קצרה גבריאל" שנוהלה במערכת הנהלת החשבונות
של הפועל תל אביב ,כדלקמן:

 .4.18בהתאם לכרטיס הנהלת החשבונות מספר  61104על שם "קצרה גבריאל" נותר מר גבי קצרה ביתרת "חובה" בסך
 55,069ש"ח .לאמור :גבי קצרה חייב להפועל תל אביב ,בהתאם לכרטיס זה בלבד ,סך של .₪ 55,069
 .4.19להלן העתק מאזן בוחן לשנים  2011-2012שנוהל במהלך תקופת פעילות מר טביב בהפועל תל אביב אצל רו"ח
זיגדון ,בו ניתן לראות שבכרטיס  401006נותרת יתרת סגירה ב"חובה" ,בהתאם לכרטיס זה בלבד ,בסך 92,865.08
.₪
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 .4.20להלן כרטסת הנהלת חשבונות שנוהלה במהלך תקופת פעילות מר טביב בהפועל תל אביב אצל רו"ח זיגדון ,הכוללת
את כל התשלומים שבוצעו למר גבי קצרה ,כדלקמן:

 .4.21סוף דבר ,לאחר הפסקת פעילות של מר קצרה בקבוצה ולאחר ביצוע גמר חשבון ,שולם לו סך של  ₪ 548,000מבלי
שהוצג לח"מ כל הסכם ו/או מסמך המסדיר תשלומים אלה.
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 .5משיכות כספים מהחברה  -על ידי הבעלים מר אלי טביב
 .5.1בהתאם להנחיות הבקרה התקציבית של ההתאחדות לכדורגל ,חל איסור על בעלים של קבוצת כדורגל למשוך
כספים ללא אישור מתועד של הבקרה התקציבית.
 .5.2מר טביב שימש הבעלים (חלק מהזמן עם מר מוני הראל) של קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב מיום  28במרס 2010
ועד לחודש יולי .2012
 .5.3מסקירת כרטסות הנהלת החשבונות של החברה ,נמצאו  3תנועות תשלום שבוצעו בהעברות בנקאיות ושולמו למר
טביב מחשבון הבנק מספר  29224המנוהל בסניף  170בבנק הפועלים ,כדלקמן:
 .5.3.1תשלום מס' 1
 .5.3.2תשלום מס' 2
 .5.3.3תשלום מס' 3

-

מתאריך 25.12.12
מתאריך 9.1.13
מתאריך 9.9.15

-

₪ 100,000
₪ 150,000
₪ 90,000
 340,000ש"ח

 .5.4הח"מ נוכח ,כי התשלומים בוצעו לאחר שמר טביב עזב את הקבוצה בחודש  .7/12התשלומים בוצעו מחשבון בנק
של הקבוצה שהיה בשליטת מר טביב.
תשלום מס' 1
 .5.5ביום  12בדצמבר  ,2012לאחר עסקת טביב-רמון ,שולם למר אלי טביב מחשבון הבנק של החברה (מספר 29224
בסניף  170בבנק פועלים)  -סך של .₪ 100,000
 .5.6התשלום נרשם בכרטיס הנהלת חשבונות מספר  400600בשם "משיכת בעלים" .בתנועה במערכת הנהלת החשבונות
מצוין בפרטי התנועה " -לגבי פרטי".
להלן צילום כרטסת הנהלת החשבונות מספר  400600בשם "משיכת בעלים" ,כדלקמן:

עמוד  30מתוך 728

 .5.7להלן צילום דף הבנק שבהתאם לרישומי הנהלת החשבונות בוצע התשלום:
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תשלום מס' 2
 .5.8ביום  9בינואר  ,2013לאחר עסקת טביב-רמון ,שולם למר אלי טביב מחשבון הבנק של החברה (מספר  29224בסניף
 170בבנק פועלים)  -סך של .₪ 150,000
בפרטי התנועה בדף הבנק מצוין "עבור :החזר הוצאות".
להלן העתק דף הבנק ,כדלקמן:

 .5.9להלן כרטיסי הנהלת חשבונות על שם אלי טביב במערכת הנהלת החשבונות של החברה ,כדלקמן:
כרטיס "משיכות בעלים" מספר :40060
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תשלום מס' 3
 .5.10באופן דומה ,בוצע תשלום למר טביב ביום  9בספטמבר ( 2015למעלה מ 3 -שנים לאחר שעזב את הקבוצה) בסך של
.₪ 90,000
בפרטי התנועה בדפי הבנק מצוין "החזר הוצאות" .התשלום נרשם בכרטיס הנהלת חשבונות מספר .1201
להלן העתק דף הבנק ,כדלקמן:

 .5.11כרטיס "חו"ז אלי טביב  -טביב" מספר  1201המנוהל בחברה:

כרטיס "חו"ז אלי טביב אחזקות" מספר  1201המנוהל אצל רו"ח זיגדון:
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 .6תשלומים לגב' ליהי טביב (בתו של מר אלי טביב בעלי הקבוצה לשעבר)
 .6.1מסקירת מערכת הנהלת החשבונות של הקבוצה עולה ,כי שולמו תשלומים קבועים וחודשיים מחשבונות הבנק של
הקבוצה לגב' ליהי טביב (בתו של מר אלי טביב).
 .6.2התשלומים בוצעו ,בין היתר ,מחשבון הבנק של הקבוצה מספר  89625בבנק פועלים ,שנוהל בנאמנות עבור הקבוצה
ולפי הוראות של מר אלי טביב בלבד ,במשרד עו"ד שפיגלמן-קורן-זמיר.
 .6.3התשלומים שולמו לחן בנק מספר  18507בסניף "רמת חן" ברח' גולני  29רמת גן (סניף מס'  )102בבנק דיסקונט
(מס' .)11
חשבון הבנק הנ"ל הינו חשבון הבנק של גב' ליהי טביב ,כפי שמוזן במערכת השכר "עוקץ" של הקבוצה.
 .6.4להלן פירוט תשלומי השכר החודשיים והשוטפים "נטו" ששולמו לגב' ליהי טביב (לאחר מכן שונה שמה לליהי בר
און) ,בתקופה שמחודש  11/12ועד ( 3/14תקופה במהלכה אביה מר אלי טביב אינו משמש כבעלים או חלק
מהקבוצה) ,כדלקמן:
חודש

שנה

תיאור פעולה

יום

תשלום "נטו"
()₪

2012

11

12

ליהי טביב

9,000.00

2012

12

9

ליהי טביב

9,200.00

2013

1

10

ליהי טביב

9,208.00

2013

2

11

ליהי טביב

9,208.00

2013

3

10

ליהי טביב

9,478.00

2013

4

11

ליהי טביב

9,431.00

2013

5

14

ליהי טביב

9,241.00

2013

6

11

ליהי טביב

9,309.00

2013

7

11

ליהי טביב

9,309.00

2013

8

11

ליהי טביב

9,387.00

2013

8

20

ליהי טביב

2,929.40

2013

9

12

ליהי טביב

9,241.00

2013

10

14

ליהי טביב

9,241.00

2013

11

13

ליהי טביב

9,241.00

2013

12

15

ליהי טביב

9,241.00

2014

1

8

ליהי טביב

9,241.00

2014

2

16

ליהי טביב

13,355.00

2014

3

13

ליהי טביב

9,241.00
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 .6.5להלן צילום דפי בנק מחן  89625בו תועדו תנועות תשלום לגב' ליהי טביב ,כדלקמן:
תשלום בסך  ₪ 9,000מיום  12בנובמבר  ,2012כדלקמן:

תשלום בסך  ₪ 13,355מיום  16בפברואר  ,2014כדלקמן:
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תשלום השכר ודיווח לביטוח לאומי של גב' ליהי טביב  -בוצעו בנפרד מיתר עובדי החברה
 .6.6רו"ח זיגדון היה רואה החשבון של החברה במהלך תקופתו של מר אלי טביב כבעלי הקבוצה.
בעת כניסת מר חיים רמון כבעלים של הקבוצה במקומו של מר אלי טביב ,רו"ח יצחק זיגדון סיים את תפקידו
והוחלף על ידי רו"ח ברזילי .התשלום האחרון ששולם לרו"ח זיגדון בגין שירותיו לקבוצה בוצע מחשבון הבנק של
הקבוצה מספר  29224בתאריך  30.9.12בסך .₪ 25,000
 .6.7תלושי השכר של עובדי הקבוצה הופקו ממערכת השכר במועדון ובגינם שולם ביטוח לאומי וסוציאלי .העובדים
דווחו בפנקסי ביטוח לאומי מדי חודש כנדרש כמקשה אחת.
כך לשם המחשה :הקבוצה דיווחה בטופס  102בגין חודש  2/13אודות  40עובדים ישראלים ו 5 -עובדים זרים (סה"כ
 45עובדים) .התשלום לביטוח לאומי וסוציאלי בגין כלל העובדים בוצע כמקשה אחת על ידי הקבוצה ומחשבונות
הבנק שלה כולל פירוט רשימת העובדים.
 .6.8ברשימת העובדים במסגרת הדיווח של הנהלת החשבונות של הקבוצה לביטוח לאומי  -גב' ליהי טביב לא מופיעה.
ראה נספח ח'  -דיווח החברה לביטוח לאומי אודות עובדי הקבוצה בגין חודש  2/13כולל רשימת העובדים (גב' ליהי טביב לא מופיעה).

 .6.9בניגוד לכל יתר עובדי החברה ,שכרה של גב' ליהי טביב ,דווח לביטוח לאומי בדיווח נפרד בגינה בלבד.
נמסר לח"מ על ידי מנהלת החשבונות של הקבוצה גב' לימור טל ,כי הדיווח לביטוח לאומי בוצע על ידי רו"ח יצחק
זיגדון ,במועד שכבר לא הועסק על ידי הקבוצה.
הדיווח/שידור לביטוח לאומי על ידי רו"ח זיגדון בוצע במספר תיק הניכויים של החברה בביטוח לאומי ושכרה
שולם מחשבון הנאמנות של הקבוצה שנוהל במשרד עו"ד שפיגלמן-קורן-זמיר ,זאת בניגוד ליתר העובדים.
ראה נספח ט'  -דיווח לביטוח לאומי בגין גב' ליהי טביב.

 .6.10תלושי שכר שהופקו לגב' ליהי טביב:
 .6.11הח"מ בחן את תלושי השכר שהופקו לגב' ליהי טביב מהמערכת הפיננסית של החברה.
.6.12

להלן תלושי השכר שהופקו לגב' ליהי טביב ,כדלקמן:
.6.13

בשנת  - 2012במערכת השכר "עוקץ" של הקבוצה  -קיימים תלושי שכר לגב' ליהי טביב מחודש
 1/12ועד לחודש  7/12ומחודש  1/13ועד חודש .3/13

.6.14

בשנת  - 2013במערכת השכר "מיכפל" (בשנת  2013הוחלפה תוכנת השכר בחברה מ"עוקץ"
ל"מכפל")  -קיימים תלושי שכר לגב' ליהי טביב מחודש  1/13ועד לחודש .5/13
תלושי השכר בגין החודשים  1/13ועד  3/13לא רשומים בכרטסת הנהלת החשבונות המנוהל על שם
גב' ליהי טביב.

ראה נספח י'  -כרטסת הנהלת חשבונות המנוהלת על שם גב' ליהי טביב במערכת החשבונות של קבוצת הפועל תל אביב.
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.6.15

.6.16

בשנת  - 2014במערכת השכר "מיכפל" ו/או "עוקץ" המנוהל בחברה ,אין לגב' ליהי טביב תלושי
שכר.

הח"מ מפנה את תשומת הלב ,כי החל מחודש  6/13ואילך משולם שכר לגב' ליהי טביב מחשבונות הבנק של
החברה ,זאת מבלי שהופק בגינה תלושי שכר ממערכת הפיננסית של החברה.

 .6.17תלושי השכר החודשיים של גב' ליהי טביב הופקו בהתאם לשכר בסיס חודשי "ברוטו" בסך .₪ 12,000
המדובר ב"עלות מעביד" של כ ₪ 15,100 -לחודש ( ₪ 12,000שכר בסיס ברוטו ₪ 600 ,הפרשת  5%מעביד לגמל,
 ₪ 1,000הפרשת  8.3%מעביד לפיצויים ₪ 900 ,הפרשת  7.5%מעביד לקרן השתלמות ו ₪ 620 -ביטוח לאומי
מעביד ,כמפורט בתלוש .לא כולל חופשה ,מחלה והבראה) .להלן תלוש שכר לדוגמה בגין חודש :5/13
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 .6.18להלן העתק דפי הבנק מחן בנק בנאמנות מספר  89625לתשלומים שבוצעו בגין תלוש השכר של גב' ליהי טביב
לחודש  ,5/13כדלקמן:

 .6.19היקף "עלות מעביד" של גב' ליהי טביב מחודש  11/12ועד לחודש  , 5/12בתקופה שלאחר סיום תפקידו של מר אלי
טביב בחברה ,מסתכם לסך של כ 19( ₪ 286,000 -חודשים בעלות שכר מעביד לחודש של כ.)₪ 15,100 -
התייצבות גב' ליהי טביב במשרדי הקבוצה
 .6.20בשיחה של הח"מ שנערכה בתאריך  28.8.27עם מנהלת החשבונות של הקבוצה גב' לימור טל שהועסקה בחברה
מחודש  9/07ועד לחודש  11/11ולאחר מכן מחודש  8/12ועד ליום צו הפירוק הזמני נמסר לח"מ ,כדלקמן:
גב' ליהי טביב הועסקה כאחראית בתחום הכספים של הקבוצה והגיעה מדי יום למשרדי הקבוצה.
.6.20.1
גב' ליהי טביב סיימה את העסקתה בקבוצה במהלך חודש  8/12בסמוך להעברת השליטה ממר אלי
.6.20.2
טביב למר חיים רמון.
גב' ליהי טביב ישבה בפועל בחדר סמוך לחדרה של מנהלת החשבונות ובמהלך חודש  8/12הפסיקה
.6.20.3
להגיע למשרדי הקבוצה.
הדיווח החודשי של הקבוצה לביטוח לאומי לא כלל את שמה של גב' ליהי טביב.
.6.20.4
נמסר לח"מ ,כי בהליך הכנת הדוח הכספי להתאחדות לכדורגל בגין עונת המשחקים  2012-13ולאחר
.6.20.5
שהנהלת החשבונות גילתה ,כי בוצעו תשלומים לליהי טביב מחשבון הבנק בנאמנות אצל טביב ,הופקו
תלושי שכר רטרואקטיביים לגב' ליהי טביב וביצוע פקודות נוספות לאזן את הספרים.
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 .6.21בשיחה של הח"מ שנערכה בתאריך  28.8.27עם מנהל הכספים/חשב החברה רו"ח משולם יניב מסר האחרון,
כדלקמן:
גב' ליהי טביב סיימה את תפקידה בחברה במהלך חודש  .8/12מאז היא אינה מופיעה במשרדי הקבוצה.
.6.21.1
גב' ליהי טביב ערכה חפיפה עם רו"ח יניב משולם שהחליף אותה בתפקידה ,לאחר העברת הבעלות ממר
.6.21.2
אלי טביב למר חיים רמון.
מבחינת רו"ח יניב משולם ,לא היתה הצדקה לתשלום השכר לגב' ליהי טביב לאחר חודש  ,12/12הנ"ל
.6.21.3
בהתחשב שביצעה עימו חפיפה ולצורך סגירת כל "הקצוות" בהעברת הבעלות ממר אלי טביב למר רמון.
בהליך הכנת המאזן לבקרה התקציבית במהלך חודש  6/13בגין עונה המשחקים  6/12-5/13התברר לו,
.6.21.4
בדיעבד ,שהמשיכו לשלם שכר לגב' ליהי טביב גם בגין המחצית הראשונה לשנת .2013
יתרה מזאת התברר לו ,לראשונה בחודש  ,6/13שרו"ח זיגדון ביצע דיווח לביטוח לאומי בשם הקבוצה,
תוך שימוש במספר תיק הניכויים של החברה בגין חודשים  1-5/13זאת במקביל לדיווח של החברה
לביטוח לאומי .לאמור :דיווח כפול.
רו"ח משולם ציין בפני הח"מ ,הוא פנה בנושא זה לרו"ח זיגדון במהלך שנת  2013וזה ציין ,כי ממשיכים
.6.21.5
לשלם לגב' ליהי טביב שכר חודשי בשל צורך בהעסקתה בנושאים הקשורים למר אלי טביב בקבוצה.
לשם כך ,גם מר אלי טביב שלט באופן בלעדי בחשבון בנק שהיה של הקבוצה וכיום מנוהל בנאמנות
עבור מר טביב ,לצורך תשלום בוררויות/משפטים הקשורים בקבוצה.
לאור האמור והעובדה שבוצע איחוד נתונים בין מערכת הנהלת החשבונות של הקבוצה למערכת הנהלת
.6.21.6
החשבונות בגין תשלומים שבוצעו על ידי טביב  -הופקו בדיעבד תלושי שכר לגב' ליהי טביב.
רו"ח משולם מסר לח"מ ,כי העובדה ששולם שכר חודשי לגב' ליהי טביב גם לאחר חודש  5/13ועד
.6.21.7
לחודש  3/14כפי שהוצג על ידי הח"מ במהלך השיחה ,מפתיעה מאוד ורו"ח משולם סבר שהפסיקו
לשלם שכר חודשי לגב' ליהי טביב באמצע שנת  .2013רו"ח משולם לא הכיר נתון זה.
רו"ח משולם מסר לח"מ ,כי יש קושי לדעת באם אכן הועסקה גב' ליהי טביב בעניינים של קבוצת הפועל
.6.21.8
תל אביב או שמדובר בהוצאת כספים מהחברה באופן לא נאות ,שכן נשאר חשבון בנק בשליטה בלעדית
של מר אלי טביב לצורך ניהול שלו בוררויות שהתנהלו בקבוצה בגין תקופתו ,ללא יכולת בקרה ו/או
פיקוח של בעל תפקיד מהקבוצה/חברה.
הוראות הסכם מכירת מניות החברה ממר אלי טביב למר חיים רמון
 .6.22בפסק הבוררות של כבוד הבורר עו"ד תגר עמיאל (תיקי בוררות  )94,101,141-2012/2013בין מר חיים רמון למר אלי
טביב במסגרת מוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל מנותחת מערכת היחסים בין הצדדים על פי ההסכם בין מר
חיים רמון למר אלי טביב בגין מכירת המניות בחברה מיום  30בינואר .2013
ההסכם נחתם בין אלי טביב אחזקות ( )2010בע"מ ,לבין מר חיים רמון ,לבין חברת "הראל אחזקות מועדון
הכדורגל הפועל תל אביב בע"מ".
להלן הרישא לפסק הבוררות מיום  2בפברואר  ,2015בפני כבוד השופט עו"ד תגר עמיאל ,כדלקמן:
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 .6.23בהתאם לאמור בפסק הבוררות ,סעיפים  14ו 15 -להסכם בין הצדדים קובעים ,בין היתר ,כי יוותר חשבון בנק
בשליטת מר אלי טביב לצורך כיסוי התחייבויות אשר מקורן ועילתן לפני יום  1ביולי  ,2012כדלקמן:

 .6.24השאלה המשפטית באם המשך העסקת גב' ליהי טביב ותשלום שכר חודשי כמצוין לעיל ,עולה בקנה אחד ,עם
הוראות הסכם מכירת מניות הקבוצה מיום  30בינואר  2013הקובע ,בין היתר ,שהחשבון מיועד לתשלום
התחייבויות שמקורן לפני יום  1ביולי  ,2012מנותחת בדוח המפרקים.
 .6.25בהמשך לשאילתה של הח"מ לעו"ד נועם פורר ממשרד עו"ד שפיגמלן-קורן-זמיר ביום  12בספטמבר  2017בדרישה
לקבל אסמכתאות בגין התשלומים שבוצעו מחשבון הנאמנות שנוהל במשרד עו"ד שפיגלמן לגב' ליהי טביב מחודש
 6/13ועד לחודש  ,3/14נמסר כדלקמן:
"למיטב ידיעתנו ,גב' טביב הועסקה על ידי הפועל ת"א (הראל אחזקות) ,לרבות בתקופה בה
המועדון נוהל על ידי חיים רמון (תקופת רמון החלה בחודש יולי .)2012
למיטב ידיעתנו ,כל הגורמים הרלוונטיים במועדון (ולכל הפחות החשב שמונה על ידי רמון,
יניב משולם) היו מודעים לכך בזמן אמת .את ההעברות הכספיות ביצענו בהתאם להוראות
שניתנו על ידי מר טביב ו/או הגב' טביב.
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לא עסקנו בהפקת תלושי שכר של הפועל ת"א או בניהול ספרי הנהלת החשבונות שלה
ואין בידינו תלושי שכר או חשבוניות עוסק במס הכנסה .בעניינים אלה עסקו רואי החשבון
של הפועל (יניב משולם ויצחק זיגדון).
בשלב מסוים התבקשנו להעביר להפועל אישור ניכוי מס במקור לשנת  2014ביחס לגב'
טביב וכך עשינו (העתק האישור מצ"ב)".

 .6.26בתאריך  27בספטמבר  2017נשלחה שאילתה לרו"ח זיגדון באם הפיק תלושי שכר ו/או דיווח טופס  102או קיבל
חשבוניות מס מגב' ליהי טביב בגין התשלומים החודשיים ששולמו מחשבון הנאמנות לגב' ליהי טביב מחודש 6/13
ועד לחודש .3/14
פניה זו לא נענתה והנושא לא הובהר.
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 .7תשלומים ליועצים משפטיים (מחן הנאמנות של החברה בשליטת מר טביב)
 .7.1הח"מ ערך ניתוח של דפי הבנק בגין חשבון בנק מספר  89725בסניף  510בבנק הפועלים ,שנוהל בנאמנות במשרד
עו"ד שפיגלמן-פורר-זמין ,עבור אלי טביב.
 .7.2מניתוח דפי הבנק עולה כי שולמו מחשבון הנאמנות שנוהל במשרד עו"ד שפיגלמן-קורן-זמיר ,סכומי כסף
משמעותיים בהיקף כספי של כ ₪ 2,500,000 -עבור עורכי דין ויעוץ משפטי ,כדלקמן:
תיאור פעולה/
מקבל התשלום

מספר
מופעים

תאריך
תשלום
ראשון

תאריך
תשלום
אחרון

סך
תשלומים
()₪

עו"ד שפיגלמן
קורן זמיר
[ראה הרחבה
סעיפים 7.3-4
להלן]

15

25/11/12

29/10/15

968,157

נמצא תשלום נוסף בסך ( ₪ 175,500מעבר
למצוין בטבלה) כחודש לפני הפירוק מחן בנק
אחר (בנק לאומי נאמנות לילאסטרום)
המתנהל אצל רו"ח זיגדון.
ראה בהרחבה בפרק .10

עו"ד ד .מרקין
ושות

8

19/11/12

8/5/14

687,293

עו"ד מטרי מאיר
ושות'

3

19/6/14

18/6/15

213,638

עו"ד זיסמן אהרוני
גייר

4

4/9/14

9/9/15

167,584

הוצג מסמך סיכום שכ"ט ריטיינר חודשי בסך
 ₪ 20,000בתוספת מע"מ בנוסף לתביעות
והוצאות מיוחדות.
 .1סך של  ₪ 13,638הועבר למשרדנו ב-
 .19.6.2014מדובר בתשלום שכר טרחה
והוצאות בגין הליך שמשרדנו ייצג את
השחקן שי אבוטבול מול הפועל.
 .2סכומים בסך  ₪ 200,000הועברו למשרדנו
ב .18.6.2015 -תשלומים אלו שולמו
לחשבון הנאמנות של משרדנו בהמשך
להליכים משפטיים בהם משרדנו ייצג את
השחקן אמיר לובין מול הפועל ובהתאם
להסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין.
טיפול לבקשת אלי טביב ובא כוחו עו"ד נועם
פורר בתיקים למול,CAS ,FIFA ,UEFA :
רובסון גונזלווס ולילסטרום.

עו"ד סבג דוד
נאמנות
עו"ד יאיר דוד

2

19/3/13

3/2/14

74,000

1

10/4/14

10/4/14

70,800

עו"ד אנדרס בקר

1

23/10/14

23/10/14

58,000

עו"ד דן חי

2

16/7/14

19/9/14

54,535
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התייחסויות שהתקבלו מעורכי הדין

הערת הח"מ:
נמצאו  3תשלומים נוספים (מעבר למצוין
בטבלה) בסך מצטבר של ( ₪ 187,942מבנק
לאומי נאמנות לילאסטרום) המתנהל אצל
רו"ח זיגדון.
ראה בהרחבה בפרק .10
תשלום הסכם פשרה לב"כ תובע.
תשלום הסכם פשרה של החברה בסך 60,000
בתוספת מע"מ לב"כ של עובד שפוטר שהגיש
תביעה לבית הדין לעבודה.
תשלום פסק דין בית הדין לעבודה בגין תביעה
של עובד שפוטר.
תשלום החברה בגין פסק דין בורר לב"כ גל
שיש.

מספר
מופעים

תאריך
תשלום
ראשון

תאריך
תשלום
אחרון

סך
תשלומים
()₪

תיאור פעולה/
מקבל התשלום
עו"ד רועי רוזן

3

27/6/13

10/11/16

54,036

עו"ד אליאנס
שלום נאמנות
עו"ד אליהו מלך

2

23/12/15

28/12/15

40,964

2

22/10/12

12/11/12

39,969

עו"ד חנוך קינן

2

12/11/12

24/6/13

35,220

עו"ד אודי ברזילי

1

30/10/12

30/10/12

23,400

עו"ד ערן דוידוב

1

30/6/14

30/6/14

20,000

רו"ח ניר כץ/ניר
חץ
עו"ד יצחק מירון

2

29/3/16

10/4/16

11,700

1

30/12/12

30/12/12

7,000

1

3/11/15

3/11/15

5,753

1

26/5/15

26/5/15

5,238

1

20/3/13

20/3/13

4,973

התייחסויות שהתקבלו מעורכי הדין
.1

.2
.3

.4
.5
.6

עו"ד שלמה כהן
ושות
עו"ד בועז לביא
עו"ד ג .הורוביץ
משרד

סה"כ

2,542,259
עמוד  44מתוך 728

מעולם לא ייצגתי את הפועל תל אביב ו/או
הענקתי להפועל תל אביב שירותים
כלשהם .הכספים שהתקבלו אצלי מהפועל
תל אביב (הראל אחזקות) במהלך השנים
הינם כספים שקשורים לייצוג לקוחות
שלי מול המועדון.
סך של  ₪ 17,846התקבלו בגין ייצוג
השחקן אביחי ידין למול הפועל תל אביב
במסגרת הליך בוררות.
סך של  .₪ 28,000וסך של  ₪ 8,190שולם
לי בגין שכר טרחה ,בהתאם להוראות
פסק הדין במסגרת הסכם פשרה בו ייצגתי
את השחקן טוטו תמוז למול הפועל.
סך של  ₪ 7,535שולם לי בגין רכיב שכר
טרחה בבוררות שבה ייצגתי את רן בן
שמעון.
קיבלתי  3צ'קים בסך מצטבר של של
 ₪ 15,000בגין רכיב שכר טרחה בהסכם
פשרה מול שי אבוטבול.
סך של  ₪ 5,000שולם לי הוא בגין רכיב
שכר טרחה בבוררות שבה ייצגתי את
אביחי ידין מול המועדון.

תשלום חוב לב"כ החברה המפעילה את כביש
.6
תשלום החברה לבורר בהתאחדות לכדורגל
בישראל והחברה היתה צד לבוררות.
תשלום הוצאות משפט על ידי החברה
במסגרת הליך אישור תובענה כייצוגית.
בזמנו ,הפועל תל אביב שכרו מס' דירות ברח'
שטרייכמן  10מעזבון אליהו מירון ז"ל.
העברה של  ₪ 7,000ב  - 30.12.12היא חלק
מהחזר חוב שהיה ל"הפועל" מול עזבון אליהו
מירון ז"ל כשוכרים של דירה  ,29בשטרייכמן
.10
לפי ההתכתבויות שלי עם המתווכת שייצגה
אז את "הפועל" היו חילופי הנהלה/מותג
("הפועל החדשה") ,כתוצאה מכך היו פיגורים
בתשלומים כלפינו ,והעברה זו היא חלק
מהחזר החוב.
תשלום לב"כ תובע במסגרת בוררות.

ראה נספח ז' -

פירוט תנועות תשלומים לעורכי דין ,בהתאם לדפי בנק לחשבון מספר  89725שנוהל בנאמנות במשרד עו"ד "שפיגלמן
פורר זמיר ושות'"  -עבור מר אלי טביב.

תשלומים למשרד שפיגמלן-קורן-זמיר ושות' עו"ד

 .7.3בהתאם לדוח "רשימת חשבוניות מס/קבלה לפי לקוחות" שהופק ביום  5ביולי  2017והתקבל ממשרד עו"ד
שפיגלמן-קורן-זמיר בגין הלקוח "ת 168הראל אחזקות מועדון" עולה ,כי משרד עו"ד שפיגלמן-קורן-זמיר הפיק
"חשבוניות מס" לחברה בסך כולל של  ₪ 707,193.52כולל מע"מ.
 .7.4סכום החשבוניות הנ"ל אינו תואם להיקף התשלומים ששולמו בפועל מחשבון הנאמנות בשליטת משרד עו"ד
שפיגלמן-קורן-זמיר (חשבון בנק זה בלבד) ,המסתכם לסך .₪ 968,157
כפי שניתן להיווכח ,סך התשלומים ששולם בפועל (מחשבון הנאמנות בלבד) גבוה מסך החשבוניות מס/קבלות
שנופקו על ידי משרד עו"ד שפיגלמן-קורן-זמיר.
ההפרש מסתכם לסך .₪ 260,964
בתאריך  17.12.18הוצג על ידי משרד שפיגלמן חשבונית מס נוספת בסך  ₪ 230,000( ₪ 269,100בתוספת מע"מ)
שהופקה בתאריך  26.11.12שלא מוצג בדוח חשבוניות שהועבר לצוות החקירה בתאריך  5.7.17הנ"ל.
ראה נספח יא'  -דוח ריכוז "חשבוניות מס/קבלה לפי לקוחות" שהופק ביום  5ביולי  2017והתקבל ממשרד עו"ד שפיגלמן-קורן-זמיר
ללקוח "ת168הראל אחזקות מועדון".
ראה נספח יב'  -פירוט העברות בנקאיות מחשבון בנק נאמנות מספר  89725למשרד עו"ד שפיגלמן-קורן-זמיר.

 .7.5כמו כן ,נמצא תשלום שבוצע ביום  15בספטמבר ( 2016בסמוך לפני כניסת החברה להקפאת הליכים)  -בסך
 - 175,500מחשבון בנק של החברה בבנק לאומי .הנהלת החשבונות של החשבון מנוהלת במשרד רו"ח זיגדון.
להלן תיעוד לתשלום לעו"ד שפיגלמן ברישומי הנהלת החשבונות ,כדלקמן:

 .7.6הח"מ מצא ,במאגרי מידע כלליים ,כי משרד עו"ד שפיגמלן-קורן-זמיר ,יצג את מר אלי טביב בעניינים שוטפים שלו
שאינם קשורים לחברה ו/או בסוגיות של העברת מניות החברה המהווים פעילות "מעל לראשה" של החברה (כגון:
עת"מ  56117-07-15טביב נ' משרד המשפטים/רשם העמותות ,ע"ע  17812-06-14שמ ואל פליישמן נ' עמותת ירוק עולה בכפר סבא
ובבוררות  94-101-141-2012/2013שהתנהלה למול מר חיים רמון ,אודות טענות לאי יישום הסכם מכירת המניות והבעלות בחברה ממר
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טביב למר רמון ובקשות לערעור על פסק הבוררות ,ה"פ  000666/03אגודת הספורט הפועל כפר סבא נ .אלי טביב ואחרים ,פר"ק 27115-

 12-12החברה החדשה לניהול הפועל כפר סבא ( )2009בע"מ בפירוק נ .אלי טביב ואחרים ועוד).
ראה נספח יד'  -דוגמאות לייצוג של מר אלי טביב על ידי משרד עו"ד שפיגלמן-קורן-זמיר שאינן קשורות לחברה.

 .7.7הפער הכספי בסך של  ₪ 260,964שנמשך מחשבונות הנאמנות של החברה כאמור לעיל ,ולא הופקו בגינו חשבוניות
עבור החברה כאמור בנספח יא' יתכן ונובע מייצוג משרד עו"ד שפיגלמן-קורן-זמיר את מר אלי טביב בעניינים
אישיים ו/או בגין יעוץ משפטי הקשור במכירת מניות בין בעלים .המפרקים מתייחסים לנושא זה בדוח מטעמם.
 .7.8הח"מ דרש מעו"ד פורר ממשרד עו"ד שפיגלמן ,לקבל "שטר/כתב נאמנות" לחשבון הנאמנות ,על מנת ,להבין מה
מטרת החשבון ומה ייעודו ,לשם בחינת נאותות התשלומים שבוצעו מחשבון זה.
עו"ד פורר הציג ,כי הוא לא מכיר "כתב/שטר נאמנות" לחשבון הבנק וכי החשבון נפתח לבקשת ההתאחדות
לכדורגל.
להלן העתק תכתובות דואר אלקטרוני בין הח"מ לעו"ד פורר בנושא ,כדלקמן:

לא התקבל מענה
למייל זה.
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 .7.9מנהל האגף המשפטי של ההתאחדות לכדורגל עו"ד אמיר נבון מסר לח"מ בתכתובת דואר אלקטרוני מתאריך 1
בנובמבר  , 2017כי בניגוד לאמור על ידי עו"ד נועם זמיר ,לא ניתנה הוראה מההתאחדות לפתוח את החשבון האמור
לעיל.
להלן ציטוט תשובת מנהל האגף המשפטי של ההתאחדות לכדורגל בישראל מתאריך  1בנובמר  ,2017כדלקמן:
.1
.2
.3

"חשבון הנאמנות לא נפתח "בהוראת ההתאחדות" ואינני יודע מאיפה נמסר
לכם המידע.
מכיוון שלא ניתנה הוראה ,לא ניתן להשיב על השאלה "מדוע ניתנה הוראה".
אני מפנה תשומת ליבך לפרוטוקול ישיבת העברת זכויות מיום  17.7.2012בה
נדונה בקשה להעברת הזכויות בהפועל תל-אביב ,על דרך העברת המניות
בהראל אחזקות מטביב אחזקות למר חיים רמון .במסגרת הבקשה הוצגה
סדרת הסכמים ממנה עלה כי הכנסות העבר של הקבוצה וכן הוצאות העבר
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.4

.5

.6

(לפני ואחרי  30ביולי  ,2012שנקבע כ"קו התפר" בהסכמים שבין הצדדים)
יתנהלו מחשבון שיישאר על שם הראל אחזקות וכיוון שכך עלתה דרישה
מטעם הוועדה להעברת זכויות כי החשבון יתנהל כחשבון נאמנות ,על ידי
עו"ד זמיר כ"אמצעי בטיחות" נוסף המיועד לוודא כי התשלומים שיתבצעו
מהחשבון יהיו אך ורק תשלומים של המועדון בגין חובות עבר ,כקבוע במנגנון
עליו הוסכם.
כאמור לעיל – מהותן של ההכנסות – הכנסות של החברה השייכות לתקופה
שלפני  30ביולי  2012ועדיין לא נתקבלו בידה והוצאות של החברה שעילתן
שלפני  30ביולי  2012ועדיין לא שולמו .בהקשר זה – אין המדובר במידע אשר
קיים בידי הוועדה להעברת זכוית והיא מסתמכת על ההסכם שהוצג לה על
ידי מבקשי ההעברה והסברים שניתנו לה ,כמשתקף בפרוטוקול.
בהקשר זה (מורשי החתימה) – הנני מפנה אתכם למכתבו של מר יורם זמיר
מיום  .30.7.2012לגבי הנהנה בחשבון – זוהי שאלה משפטית (להבדיל
משאלה עובדתית) .בכל מקרה ,אציע לכם להפנות את שאלתכם לעו"ד יורם
זמיר.
ההעברות הכספיות אשר מופיעות בטבלה ששלחתם הן בגין הכנסות אשר
הגיעו לקבוצה לפני ( 30.7.2012הפרשי הקצבות ותשלומים בגין העבר,
מענקים בגין העבר ,כגון מענקי גביעי ,מיקום ,וכו' ובקיזוז הוצאות שונות כגון
שיטור ,בקרה תקציבית ,שיפוט וכו')"...

העברות כספיות מחשבון בנק ( 29224בשליטה בלעדית של טביב) לחשבון הנאמנות (גם הוא בשליטה בלעדית של טביב),
כדלקמן:
 .7.10יודגש ,כי נצפו העברות בנקאיות מחשבון החברה מספר  29224לחשבון הנאמנות המנוהל עבור מר טביב אצל עו"ד
שפיגלמן-קורן-זמיר ,גם שנים לאחר שהבעלות עברה ממר טביב למר רמון בחודש  ,7/12כדלקמן:
תאריך
08/05/2013
07/01/2014
20/02/2014
15/09/2014
08/09/2015
27/10/2015
13/12/2015
13/12/2015

מחן בנק
29224
29224
29224
29224
29224
29224
29224
סה"כ

סך התשלום
()₪
2,612
263,000
375,000
375,000
66,800
230,000
4,000
2,000
1,318,412

 .7.11כמו כן ,דווח לח"מ על ידי מנהלת החשבונות של החברה ,כי חשבון מספר  29224היה בשליטת טביב ומחודש 7/12
נחסמה הגישה לחשבון לעובדי החברה.
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למיטב ידיעת מנהלת החשבונות ,כפי שדיווחה לח"מ ,מורשי החתימה בחשבון הבנק היו גב' ליהי טביב ומר אלי
טביב.
להלן העתק תכתובת המייל שנשלחה ממנהלת החשבונות של החברה לח"מ בתאריך  24בספטמבר  ,2017כדלקמן:
"חשבון  29224הוא חשבון של טביב שהיה פעיל עד .7/12
מחודש זה לא היה לנו שום גישה לחן .
עד כמה שידוע לי מורשי החתימה היו ליהי ואלי טביב"
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 .8תשלומים לעו"ד ציון אמיר  -בגין ייצוג פרטי
 .8.1בית משפט השלום בתל אביב הרשיע בתאריך  26/6/14את מר אלי טביב ,בגין חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות
לאחר שהכה אוהד ,נער בן  ,17שהפגין מול ביתו ,בעת שהיה בעליה של הפועל תל אביב .כמו כן הורשע טביב
בהשמדת ראיות ובשיבוש הליכי משפט.
 .8.2עו"ד ציון אמיר ייצג את מר אלי טביב בהליך המשפטי בו הוא נאשם והורשע.
להלן העתק קטע מפרוטוקול חקירה של מר אלי טביב מתאריך  ,25.12.13במסגרת בוררות בין מר אלי טביב למר
חיים רמון אצל הבורר עו"ד עמנואל תגר ,כדלקמן:

עמוד  150לפרוטוקול חקירה נגדית של העד מר אלי טביב על ידי עו"ד פינס מתאריך .25.12.13

 .8.3הח"מ מצא  2תשלומים שבוצעו בהעברות בנקאיות לעו"ד ציון אמיר ,מחשבון הבנק של קבוצת הכדורגל הפועל תל
אביב בוגרים ,מספר חשבון  29224המתנהל בסניף  170בבנק הפועלים.
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 .8.4להלן פירוט התשלומים ששולמו מחן הבנק של קבוצת הפועל תל אביב לעו"ד ציון אמיר ,כדלקמן:
תאריך

מוטב

אסמכתא

רישום בכרטיס הנהח"ש

סכום (ש"ח)

13/8/12

ציון אמיר

1550

270101
"משפטיות"

69,600

6/11/13

ציון אמיר

18210

מס' 9009
"הוצ' משפטיות"

70,000

 .8.5להלן צילום תנועות בנק התשלום:
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 .8.6להלן כרטיס "אלי טביב" כפי שנוהל במשרד עורכי דין ציון אמיר:

 .8.7בפועל ,שולמו לעורך הדין כספים מהחברה למרות שמדובר בהוצאה של בעל המניות והחברה לא אמורה לשאת בה.
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 .9רואה חשבון יצחק זיגדון  -קשרים עסקיים עם מר אלי טביב
כללי
 .9.1מר יצחק זיגדון כיהן כרואה החשבון של החברה בתקופה שמשנת  2009ועד לשנת  ,2012בעיקר בתקופת ניהולו של
מר טביב את החברה .לאחר מכן ,רו"ח זיגדון המשיך לנהל את המערך הפיננסי של מר טביב ,בעיקר בגין חשבון
הנאמנות של החברה שנוהל במשרד עו"ד שפיגלמן-קרן-זמיר.
 .9.2נמסר לח"מ על ידי מנהלת החשבונות של החברה ,כי רו"ח זיגדון משמש גם כרואה החשבון של אשתו של טביב.
 .9.3עוד נמסר לח"מ על ידי מנהלת החשבונות של החברה ,כי הנהלת החשבונות בתקופה שטביב ניהל את החברה
ולאחר מכן ,בגין חשבון הנאמנות שהיה בשליטת מר טביב  -בוצע ונוהל מחוץ למשרדי החברה במשרד רו"ח זיגדון.
רו"ח זיגדון הגיש פעמיים בשנה דוח מאזן לחברה ,והנתונים הוקלדו ואוחדו לדוח הכספי של החברה.
קשרים עסקיים בין מר טביב לרו"ח זיגדון
 .9.4הח"מ מצא ,כי למר טביב ולרו"ח זיגדון היו עסקים משותפים בפלורידה.
הח"מ מצא קישור לחברה בשם "T.L.Z. COM, LC" :בפלורידה ,בה השניים היו פעילים.
להלן הקישור:
http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegister
edAgentName&directionType=PreviousList&searchNameOrder=TABIBELIEZER%20L00000010314
0&aggregateId=flal-l00000010314-bd0f435e-42c1-4bb3-bbb0b64a655a4fcf&searchTerm=Tabibi%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Alina%2
0%20%20%20%20%20%20%20%20C&listNameOrder=TABIBBARUCH%20P030001369821
 .9.5להלן קטע מהמידע המפורסם תחת שם החברה ,כדלקמן:
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ראה נספח כד'  -פרטי חברת " "T.L.Z. COM, LCמאתר מחלקת המדינה של פלורידה.
ראה נספח כה'  -מסמכי הקמת חברת " "T.L.Z. COM, LCמאתר מחלקת המדינה של פלורידה.

 .9.6להלן טופס דיווח לרשויות בפלורידה אודות פרטי החברה לשנת  ,2001כדלקמן:
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 .9.7יש לבחון באם יש חשש לניגוד עניינים בהתאם ל"תקנות רואי חשבון (ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה
מעיסוק אחר) התשסח."2008-
רו"ח זיגדון מדווח כמבוקש בעבר על ידי האינטרפול
 .9.8בעבר ,רו"ח זיגדון היה מבוקש על ידי ארגון המשטרות הבינלאומי אינטרפול ,כדלקמן:
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 .9.9רו"ח זיגדון מצוטט בכתבה עיתונאית באתר האינטרנט  TheMarkerמיום  19באוגוסט  ,2015כדלקמן:
"בתחילת  2011הוגשה נגדי תביעה על ידי הרשויות בארה"ב .ב– 23בינואר  2013אישר בית
המשפט בפלורידה הסדר פשרה ביני לבין רשות ניירות ערך בארה"ב .על פי הסדר זה ,שולם
לרשות תשלום כספי והתביעה נגדי בוטלה מבלי להודות בכל אחריות או אשם .על פי סעיף
 11להסכם ,אין באפשרותי להעביר כל מידע לעיתונות ,ובנסיבות כך אין באפשרותי להתייחס
לתוכן ההסכם ויישומו".

בקשה לתשלום לרואה חשבון המתמחה במיסוי חברות בארה"ב
 .9.10בתאריך  3באפריל  2013התקבל במשרדי החברה מכתב מרשות המיסים בו מצוין ,בין היתר ,כי מר טביב פנה
לרשות המיסים בבקשה לבצע העברה כספית בסך  500,000דולר לרו"ח מורטי אתגר.
להלן העתק המכתב מרשות המיסים ,כדלקמן:
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 .9.11רו"ח מורטי אתגר פועל ועוסק ,כפי שמדווח באתר האינטרנט שלו ,כמומחה בתכנון מס לחברות במיאמי ופלורידה.
להלן קטע המתאר את עיסוק המשרד מאתר האינטרנט שלו ,כדלקמן:
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תשלומים לרו"ח זיגדון יצחק בסמוך למועד הפירוק
 .9.12רו"ח זיגדון היה רואה החשבון של החברה במהלך תקופתו של מר אלי טביב כבעלי הקבוצה.
בעת כניסת מר חיים רמון כבעלים של הקבוצה במקומו של מר אלי טביב ,רו"ח יצחק זיגדון סיים את תפקידו
והוחלף על ידי רו"ח ברזילי .התשלום האחרון ששולם לרו"ח זיגדון בגין שירותיו לקבוצה בוצע מחשבון הבנק של
הקבוצה מספר  29224בתאריך  30.9.12בסך .₪ 25,000
 .9.13כאמור ,הח"מ הקים מערכת מידע לתוכה הוזרמו מכלול נתוני הנהלת החשבונות מכל החברות וה"מפעלים"
במערכת הנהלת החשבונות שהתקבלו ,ובכלל זה נתונים שהתקבלו מרו"ח זיגדון יצחק.
 .9.14מניתוח התנועות במערכת המידע שהוקמה על ידי הח"מ נמצא ,כי קיימים רישומים בספרי הנהלת החשבונות
בכרטיס הנהח"ש מספר  4005שלא קיימים במערכת הנהלת החשבונות של החברה  -המציגים  2תנועות תשלום
מהותיות (באופן יחסי) לרו"ח זיגדון יצחק ,בסמוך למועד הפירוק ,כדלקמן:
.₪ 146,250 – 27.6.16 .9.14.1
.₪ 221,976 – 21.11.16 .9.14.2
 .9.15להלן תיעוד נתוני תנועות התשלום ,כדלקמן:
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 .9.16חיפוש תנועות הנהלת החשבונות הנ"ל כפי שהתקבלו מרו"ח יצחק זיגדון במערכת הנהלת החשבונות של החברה –
לא נמצאו (קיים כרטיס זהה במספר  – 4005ללא תנועות).
 .9.17ניתוח מקור התנועות מעלה ,כי התנועות התקבלו במסגרת "קבצים אחידים" שהתקבלו ממשרדו של זיגדון
בפורמט "חשבשבת דוס".
 .9.18להלן העתק כרטסת על שם "זיגדון יצחק" מספר  4005המנוהלת במשרד רואה חשבון זיגדון ,כדלקמן:

 .9.19התשלומים אותרו בכרטיס הנהלת חשבונות מספר  1003בשם "בנק לאומי נאמנות לילאסטרום" המנוהל במשרד
רו"ח זיגדון ,כדלקמן:

ראה בהרחבה אודות חשבון בנק זה בפרק  10להלן בנושא "חשבון בנק לאומי – נאמנות לילאסטרום – אצל רו"ח
זיגדון".
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 .9.20בתאריך  27בספטמבר  2017נשלחה שאילתה לרו"ח זיגדון לקבל הסבר ופירוט בגין מה שולמו התשלומים לעיל
בסמוך למועד הפירוק ,ובכלל זה ,להציג חשבוניות מס שניפק בגין התמורה.
הדרישה הנ"ל הינה בהתאם לשיחת טלפון בין הח"מ לרו"ח זיגדון ובה הציג האחרון ,כדלקמן:
אכן התקבלו סכומי הכסף הנ"ל מחברת הראל-קבוצת הפועל ת"א.
.9.20.1
התשלום בסך  ₪ 146,250שקיבל בתאריך  27.6.16מורכב :מתשלום בסך  ₪ 25,000בתוספת מע"מ -
.9.20.2
בגין טיפול שוטף וכ ₪ 100,000 -בתוספת מע"מ  -המהווים מענק של  15%בגין טיפול בהחזרי מס של
חברת לילסטרום בגין העברת שחקן (לא זוכר את שמו של השחקן).
התשלום בסך  ₪ 221,976שקיבל בתאריך  21.11.16מורכב :מתשלום בסך  ₪ 25,000בתוספת מע"מ -
.9.20.3
בגין טיפול שוטף ותשלומים בגין נהול ביקורת ניכויים שלב א וב שביצע בקבוצה ,במשך של כשנתיים.
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 .10חשבון בנק לאומי  -נאמנות לילאסטרום  -אצל רו"ח זיגדון
 .10.1במערכת הנהלת החשבונות של רו"ח זיגדון עבור החברה ,נמצאה כרטסת הנהלת חשבונות מספר  1003בשם "בנק
לאומי נאמנות לילאסטרום".
 .10.2הח"מ מצא ,כי ביום  10בנובמבר  2011רכשה החברה את השחקן נוסא איגיבור מקבוצת הכדורגל
לילסטרום הנורווגית.

 .10.3בהתאם לנתוני כרטסת הנהלת החשבונות הנ"ל עולה ,כי החברה קיבלה בתאריך  9בספטמבר  2015סך של 796,034
 - ₪החזר ממס הכנסה.
התקבול הופקד בחשבון נאמנות בבנק לאומי בשם "בנק לאומי לילאסטרום" ולא בחשבונות הבנק הפעילים של
החברה.
 .10.4להלן העתק כרטסת הנהלת החשבונות מספר  1003בשם "בנק לאומי נאמנות לילאסטרום" המנוהלת במשרד רו"ח
זיגדון:

 .10.5מניתוח תנועות הבנק של כרטיס הנהלת החשבונות לעיל עולה ,כי התקבול ממס הכנסה שימש לביצוע תשלומים
במהלך השנים  2015ו ,2016 -כדלקמן:
פרטים

עמלות
החז מס הכנסה
העברה
העברה

תאריך

23/08/2015
09/09/2015
17/09/2015
17/09/2015

תאריך ערך

חובה
(כניסה)

31/12/2015
796,034 09/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
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זכות
(תשלום)

מקבל התשלום

522
77,172
33,304

עו"ד זיסמן אהרוני גייר
קבוצת הכדורגל לילסטרום

פרטים

תאריך

תאריך ערך

חובה
(כניסה)

זכות
(תשלום)

מקבל התשלום

רו"ח זיגדון יצחק
עו"ד זיסמן אהרוני גייר

29,500
30/09/2015 30/09/2015
זיגדון יצחק
59,250
06/10/2015 06/10/2015
העברה
450
01/04/2016 01/01/2016
עמלות
עו"ד זיסמן אהרוני גייר
32,894
04/02/2016 04/02/2016
העברה
588
31/12/2016 01/06/2016
עמ
רו"ח זיגדון יצחק
146,250
27/06/2016 27/06/2016
זיגדון יצחק
עו"ד זיסמן אהרוני גייר
18,626
28/06/2016 28/06/2016
עו"ד יוסי גייר
עו"ד שפיגלמן קורן
175,500
15/09/2016 15/09/2016
עו"ד שפיגלמן
רו"ח זיגדון יצחק
221,976
21/11/2016 21/11/2016
זיגדון יצחק
הערה :יש לציין כי הסכומים המצויינים בטבלה הינם בנוסף לסכומי התשלומים שבוצעו למשרד עו"ד שפיגלמן
קורן בסך  ₪ 968,157מחן הנאמנות שנוהל במשרד עו"ד שפיגלמן-קורן-זמיר ,כמצוין בפרק "( 7תשלומים ליועצים
משפטיים מחן הנאמנות של החברה בשליטת מר טביב)" לעיל.
 .10.6ניתן להיווכח ,בין היתר ,כי בוצעה העברה בנקאית לעו"ד שפיגלמן (עו"ד שליווה את מר טביב וניהל בעבורו חשבון
בנק אחר בנאמנות) ביום  15בנובמבר  - 2016בסך  - ₪ 175,500קצת פחות מחודש לפני כניסת החברה להקפאת
הליכים.
 .10.7התנועה האחרונה שבוצעה בחשבון הינה ביום  21בנובמבר  ,2016משיכת כל יתרת הכספים בחשבון בסך 221,976
 ₪לטובת רו"ח זיגדון (העמדת יתרת החשבון על סך  - )₪ 0כ 3 -שבועות לפני מועד הקפאת ההליכים בתאריך 12
בדצמבר .2016
 .10.8יצוין ,כי כל הפעילות המתוארת לעיל של קבלת החזר המס ממס הכנסה לחברה – אינה פעילות כלכלית.
כל סכום ההחזר ממס  -לא הופקד בחשבונות הבנק של החברה ושולם ,הלכה למעשה ,למשרד עו"ד שפיגלמן,
משרד עו"ד זיסמן-אהרוני ורו"ח זיגדון יצחק.
 .10.9בהתאם למסמך שהתקבל מרו"ח זיגדון ביום  20בנובמבר  ,2017אין בין רו"ח זיגדון לחברה ו/או מר טביב כל
מסמך ו/או הסכם כתוב המעגן את נושא שכר הטרחה של רו"ח זיגדון ,כדלקמן:
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 .11עסקת רכישת השחקן עומר דמארי
 .11.1ביולי  2011חתם השחקן עומר דמארי על חוזה לחמש שנים בגינו עבר מקבוצת הכדורגל מכבי פתח תקווה לקבוצת
הכדורגל הפועל תל אביב.
 .11.2בתאריך  4ביולי  2011שיגרה החברה מכתב להתאחדות לכדורגל בו הם מדווחים ,כי במסגרת העברת השחקן
ורכישת הזכויות של השחקן ,החברה נדרשת לשלם למכבי פתח תקווה סך של  1,500,000יורו.
 .11.3למרות העובדה שמורשי החתימה בחברה דאז ביום העסקה  -הינם חתימה משותפת של מר מוני הראל ומר אלי
טביב ,המסמך נחתם בחתימה בודדת (ללא חתימת מוני הראל) ,כדלקמן:
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 .11.4ניתן להיווכח ,כי הרישום בכרטיס הנהלת החשבונות בוצע בתאריך  3ביולי ( 2011יום לפני המכתב לעיל) ,לביצוע
התשלום של  1,500,000יורו ( ,)₪ 7,425,000כדלקמן:

 .11.5מוני הראל הגיש תלונה במשטרה בתאריך  12ביולי  2011כנגד עמוס לוזון בגין קבלת דבר במרמה ,זיוף בכוונה
לקבל דבר ,ושימוש במסמך מזויף .התלונה של הראל כנגד נשיא מכבי פ"ת נשוא עסקה רכישת  50%מכרטיסו של
דמארי עבורם שילמה הפועל ת”א  7.425מיליון שקל ( 1.5מיליון אירו) למכבי פ”ת.
 .11.6בהתאם לתלונה ולחקירת המשטרה נחשד מר עמוס לוזון נשיא מכבי פתח תקווה ,כי העביר לחשב ההתאחדות
לכדורגל מר מאיר ליבר מסמך להעברת כספים בין הפועל ת"א למכבי פ"ת באמצעות אחיו מר אבי לוזון שהיה
נשיא ההתאחדות לכדרוגל  -כשהמסמך אינו חתום על פי זכויות החתימה של הפועל תל אביב ,וזאת ביודעין
ובכוונה על מנת שהכסף יעבור לחשבונה של מכבי פ"ת.
 .11.7הראל טען במשטרה ,כי העסקה בוצעה בניגוד לחוק ,מאחר שההתאחדות לא היתה רשאית להעביר את הכסף
למכבי פ”ת ללא חתימת שני הבעלים של החברה דאז – מר אלי טביב ומר מוני הראל.
 .11.8בהתאם לעדות החקירה המשטרתית של מר מאיר ליבר ששימש כחשב ההתאחדות לכדורגל מתאריך  14באוגוסט
 2011עולה ,כדלקמן:
"בתאריך  4/7/11בשעות הבוקר נכנס למשרדי אבי לוזון ,יו"ר הנהלת ההתאחדות ,והגיש לי מכתב בקשה לחיוב השחקן עומר
דמארי ",מצוטט ליבר בעדותו במשטרה" .למכתב אבי (לוזון) צירף גם הסכם רשום בכתב יד מתאריך  ...30/6/11הוא לא
אמר לי מי מסר לו את המכתב ,והוא אמר לי שמבחינת העברת הכספים צריך לעשות זיכוי בכרטסת בהתאם למכתב ,כלומר זיכוי

וחיוב של  1.5מיליון יורו ,אבל ההעברה של הכספים תבוצע ב 5-תשלומים כשהתשלום הראשון הוא של  1.5מיליון שקל".
ראה נספח מב'  -עדות חקירה משטרית של מר מאיר ליבר חשב ההתאחדות מתאריך .14.8.11
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 .11.9בהתאם לעדות בחקירה המשטרתית של מר ניר ענבר ששימש בזמנו כמנכ"ל החברה ,ציין האחרון כי אמר למר
עמוס לוזון שחסרה חתימה של מוני הראל ,כדלקמן:
"כולנו אמרנו במפורש לעמוס (לוזון) שדרושה חתימתו של הראל על המסמך ,אחרת אי אפשר ללכת עם
המסמך הזה להתאחדות וכסף לא יעבור...אחרי שזה התפוצץ ,דיברתי עם עמוס ושאלתי אותו מה קרה אבל

הוא לא השיב לי עניינית...אני לא יודע איך עבר הכסף בהתאחדות כי הם יודעים שצריך שתי חתימות”.
ראה נספח מג'  -עדות חקירה משטרית של מר ניר ענבר מנכ"ל החברה מתאריך .21.8.11
ראה נספח מד'  -עדות עימות חקירה משטרתית בין ניר ענבר לעמוס לוזון מתאריך .21.8.11

 .11.10בעדות החקירה של עמוס לוזון בתאריך  21באוגוסט  2011ציין האחרון לשאלת החוקר "מדוע אין חתימה של
מוני?" ,בין היתר ,כדלקמן:
"אלי הרגיע אותי ואמר לי שגם אם תהיה איזו שהיא בעיה עם מוני הוא מתחייב לשלם לי את כל הסכום
על פי ההסכם מכיסו הפרטי".
ראה נספח מה'  -עדות חקירה משטרית של מר עמוס לוזון מתאריך .21.8.11

 .11.11בסופו של דבר ,החקירה המשטרתית הסתיימה ללא כתב אישום והעסקה בוצעה בפועל .המפרקים העלו נושא זה
בחקירתם ומנתחים אותו בדוח מטעמם.
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 .12תשלום ליו"ר מחלקת הנוער מאיר אורנשטיין (מנכ"ל מפעלות)  -כנגד חשבונית "פיקטיבית"
מנכ"ל עמותת "מפעלות חינוך וחברה בע"מ" מר אורנשטיין  -יו"ר מחלקת הנוער של קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב
 .12.1דר' מאיר אורנשטיין שימש כיו"ר מחלקת הנוער של קבוצת הכדורגל הפועל תל-אביב ,כ 2 -עונות ,בתקופת מר
חיים רמון.
 .12.2דר' אורנשטיין שימש בתפקיד זה במקביל לתפקידו כמנכ"ל עמותת "מפעלות חינוך וחברה בע"מ (חל"צ)" [מס'
תאגיד .]513013945
 .12.3ביום  27במאי  2014הודיע מר אורנשטיין לבעלי הקבוצה חיים רמון בתכתובת דואר אלקטרוני ,כי הוא מבקש
להתפטר מתפקידו .במענה למכתב ההתפטרות ,כתב מר רמון הבעלים של הקבוצה ביום  27במאי  ,2014כדלקמן:
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קשר עסקי בין קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב לעמותת "מפעלות חינוך וחברה בע"מ"
 .12.4בין קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב לעמותת "מפעלות חינוך וחברה בע"מ" קיימים יחסי שיתוף פעולה משנת 2000
ונחתם הסכם שיתוף פעולה ושימוש ללא תמורה במשרדים ,מגרשים ועוד ,ביום  9במאי  ,2013כדלקמן:

 .12.5ההסכם הנ"ל נחתם על ידי דר' מאיר אורנשטיין בחתימתו מטעם עמותת "מפעלות חינוך וחברה בע"מ".
 .12.6הח"מ מצא ,כי מערכת ניהול החשבונות של עמותת "מפעלות חינוך וחברה בע"מ" בוצעה ,הלכה למעשה ,במשרדי
קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב ועל ידי פתיחת מפעל נוסף במערכת הנהלת החשבונות "חשבשבת" של החברה.
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תשלום למפעלות בגין העסקת דר' מאיר אורנשטיין  -כנגד "חשבונית מס" פיקטיבית
 .12.7ביום  30בדצמבר  2012נופק על ידי החברה צ'ק לספק בשם "ח.מ .כימילב בע"מ" על סך ₪ 100,000( ₪ 117,000
בתוספת מע"מ) לפירעון ביום  1במרס .2013
 .12.8התשלום בצ'ק נרשם במערכת הנהלת החשבונות של החברה בכרטיס הנהלת חשבונות מספר  ,200356על שם הספק
"ח.מ .כימילב בע"מ" ,כדלקמן:

 .12.9בהתאם להעתק הצ'ק שנופק ומתועד במשרדי החברה ,המוטב בצ'ק הינו" :ח.מ .כימילב בע"מ" ,כדלקמן:
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הסבת הצ'ק לחברת ניכיון
 .12.10מסקירת הח"מ עולה ,כי בשלב מאוחר יותר לאחר שהצ'ק נופק ,נוסף בכיתוב המוטב על גבי הצ'ק "ו/או פייננס
קרייר בע"מ" (חברה לניכיון צ'קים).
הצ'ק בפועל לא הופקד בחברת "ח.מ .כימילב בע"מ" ונפרע ,הלכה למעשה ,בחברת ניכיון הצ'קים "פיינס קרייר
בע"מ".
להלן העתק פנים וגב של הצ'ק ,כפי שהתקבל מסניף הבנק ,כדלקמן:
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חשד לחשבונית פיקטיבית
 .12.11הדרישה לניפוק הצ'ק וזהות המוטב בצ'ק ניתנה על ידי ד"ר מאיר אורנשטיין ,מנכ"ל עמותת "מפעלות חינוך
וחברה" לחשב החברה ,כדלקמן:

המילים "ח.מ כימילב בע"מ ו/או פיננס קריר בע"מ" במסמך לעיל ,הודגשו במקור על ידי דר' אורנשטיין.
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 .12.12כנגד תשלום הצ'ק התקבלה "חשבונית מס" מספר " "0706הכוללת לוגו של חברת "ח.מ .כימילב בע"מ" הנושאת
תאריך  3בדצמבר  ,2012כדלקמן:

 .12.13בשיחה של רו"ח ברדיצ'ב הנאמן של החברה עם מנהלת החשבונות של חברת "ח.מ כימילב בע"מ" ביום  2במרס
 2017עולה ,כי "חשבונית מס" שנמסרה לקבוצת הפועל תל אביב הינה חשבונית מזויפת ופיקטיבית ולא נופקה על
ידי חברת "ח.מ כימילב בע"מ" ,אשר כלל לא עוסקת בתחום מכירת ביגוד.
ראה נספח כב'  -תמלול שיחה של רו"ח ברדיצ'ב עם מנהלת החשבונות של חברת "ח.מ כימילב בע"מ" מיום  2במרס .2017

 .12.14מנהל הכספים/חשב החברה רו"ח יניב משולם מסר לנציג המפרקים ביום  7בפברואר  ,2017כדלקמן:
" מאיר אורנשטיין ,ששימש ומשמש כמנכל "מפעלות חינוך" ,התבקש ע"י חיים רמון,
לנהל את מחלקת הנוער.
השניים סגרו על סכום שנתי של  + 100000מעמ.
מכיוון שלטענת מאיר ,הוא לא יכול להוציא חשבונית להפועל ,מכיוון שיש איזשהי
בעיה (??) עם הקשר העיסקי של מפעלות חינוך מול הפועל תא ,ביקש שבמקום
שנשלם לו ,נשלם לספק שבנדון (שסיפק ביגוד  ,ככל הנראה ,למפעלות חינוך)".
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להלן העתק המייל של החברה מתאריך :7.2.187

 .12.15תיעוד במייל ל"סידור" העברת הכספים מהפועל תל אביב בגין עבודתו של מר אורנשטיין ,ניתן למצוא במייל
שנשלח על ידי מר אורנשטיין לבעלי התפקידים בחברה בתאריך  12באוקטובר  ,2012כדלקמן:

 .12.16בפסק דין בעניין "כוכב ואח' נ .רונן גרנות בע"מ ואח'" מספר  06-04-2013נקבע ,בין היתר ,כי בעבר החשבוניות
שנופקו מטעם ח.מ כימילב בע"מ נחשדו כחשבוניות פיקטיביות ,כדלקמן:
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התייחסות חברת הניכיון "פיינס קרייר בע"מ"
 .12.17ב"כ חברת הניכיון מסר ,כי התשלום בגין הצ'ק הנ"ל שולם למר אשבל יואל ת.ז  .058639352בגין הצ'ק בסך
 ₪ 117,000שולם מחברת הניכיון למר אשבל סך של  ,₪ 116,000לאחר ניכוי עמלת ניכוי בסך .₪ 1,000
 .12.18בגין התשלום מחברת הניכיון למר אשבל נופקה קבלה מספר  15706בתאריך  14בפברואר  ,2013כדלקמן:
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 .12.19להלן מכתב ב"כ חברת הניכיון מתאריך  19בספטמבר  ,2017כדלקמן:

 .12.20אציין בנוסף ,כי גם בעמותת מפעלות קיים כרטיס הנהלת חשבונות מספר  2101723בשם "ח.מ כימליב בע"מ" בו
ניתן לראות שמפעלות שילמה לאותו ספק סך של  ₪ 147,000בתאריך ( 20.8.13כאמור לעיל ,הספק זוהה כספק
פיקטיבי בתשלום למנכ"ל מפעלות שבוצע מחשבון הבנק של החברה).
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להלן העתק כרטיס הנהלת חשבונות מספר  2101723על שם "ח.מ כימילב בע"מ" ממערכת הנהח"ש של מפעלות,
כדלקמן:

להלן הצגת ( Zoom Inצילום מקרוב) של כרטסת מספר  2101723הנ"ל תוך הצגה מוגדלת של הסכומים
והתאריכים המפורטים בכרטסת:

 .12.21תוצאות חקירת מר אשבל ,דר' אורנשטיין ויתר המעורבים והמסקנות מובאות בדוח המפרקים.
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המרת חוב למר אורנשטיין כנגד זכויות על שחקן
 .12.22נמצא תכתובת דואר אלקטרוני בסמוך מאוד לפירוק הקבוצה בתאריך  6בנובמבר  ,2016במהלכה טוען מר מאיר
אורנשטיין ,כי יש לו הסכם מול הפועל תל אביב שנחתם בתאריך  6.4.14כי רכש את הזכויות בכרטיס השחקן של
שגיב יחזקאל עקב בעיית תזרים מזומנים של הקבוצה ,כדלקמן:

ראה נספח סז'  -הסכם בין מאיר אורנשטין לחברה בנוגע לשחקן שגיב יחזקאל המצורף למייל מתאריך .6.11.16

 .12.23נמסר לח"מ ,כי בשלב מאוחר יותר ,הודיע מר אורנשטיין למפרקים כי הוא חוזר בו מדרישת החוב.
תשלום נוסף לעמותת מפעלות בגין בגדים
 .12.24הח"מ איתר כרטסת מספר  120002בשם "מפעלות חינוך וחברה בע"מ".
 .12.25בכרטסת מופיע חיוב ממפעלות בסך  ₪ 169,920ולאחר מכן זיכוי בסך ( ₪ 42,480סה"כ דרישת תשלום בסך
.)127,440
 .12.26בפרטי החיוב בסך  ₪ 169,920מצוין "מפעלות בגדי ספורט".
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 .12.27ניתן להיווכח ,כי שולמו  6תשלומים בסך  ₪ 21,240כל תשלום מחן בנק  223917של החברה .סך מצטבר של
.₪ 127,440
התשלומים בוצעו בצ'קים בעלי מספר צ'ק רץ ( 212ועד  )217לתאריכי פרעון חודשיים מתאריך  14/10/13ועד
.10/4/14
 .12.28להלן העתק החשבון שעמותת מפעלות הגישה בסך  ₪ 169,920ביום  24באוקטובר  2013והזיכוי בסך ₪ 42,480
מיום  12בדצמבר  , 2013כדלקמן:
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 .12.29להלן העתק כרטיס הנהלת חשבונות מספר  120002על שם "מפעלות חינוך וחברה בע"מ" ,כדלקמן:

 .12.30להלן צילום דפי הבנק המעידים על משיכת הצ'קים בפועל ,כדלקמן:
צ'ק מספר  217מתאריך :14.11.13

צ'ק מספר  216מתאריך :13.12.13
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צ'ק מספר  215מתאריך :14.1.14

צ'ק מספר  214מתאריך :13.2.14

צ'ק מספר  213מתאריך :14.3.14

צ'ק מספר  212מתאריך :10.4.14

עמוד  81מתוך 728

 .12.31נמסר על ידי ב"כ עמותת "מפעלות חינוך וחברה בע"מ" ,כי החיוב הנ"ל היה בגין "תשלום למרשתי בגין עבודתו של
הדר' אורנשטיין" ,כדלקמן:

ראה נספח כג'  -מכתב ב"כ עמותת "מפעלות חינוך וחברה בע"מ (חל"צ)" מיום  23באפריל 2017

 .12.32הח"מ מצא במקביל חיוב וזיכוי באותו סכום בסך  ₪ 169,920מחברה המתעסקת בתחום הטקסטיל שנרשם
בכרטיס הנהלת חשבונות "מ.ז ניהול והפעלה ( )2008בע"מ" ,כדלקמן:

עמוד  82מתוך 728

 .12.33להלן העתק כרטיס הנהלת החשבונות מספר  200460על שם "עודד רזיאל ו/או מ.ז ניהול והפעלה ( )2008בע"מ",
כדלקמן:

 .12.34ניתן להיווכח ,כי בהתאם לרישומי כרטיס הנהלת החשבונות הנ"ל נופקו בתאריך  7באוקטובר ( 2013מספר ימים
לפני  24באוקטובר  – 2013התאריך בו נופקו צ'קים באותו סכום לעמותת מפעלות) צ'קים בסך  ₪ 21,240במספר
תשלומים ולאחר מכן הצ'קים בוטלו וקוזזו בתאריך  23באוקטובר ( 2013באותו היום שנופקו הצ'קים החדשים
לעמותת מפעלות – כמתואר לעיל).
 .12.35על פי בדיקה של חוקר מטעם המפרקים ,השם "עודד רזיאל" שנמצא בכותרת הכרטיס בסעיף  12.31לעיל ,מתאים
לשמו של בעלים של עסק להמרת מט"ח וניכיון צ'קים.
 .12.36שיחה של מפרק החברה רו"ח חן ברדיצ'ב עם מנהלת החשבונות מטעם חברת "מ.ז ניהול והפעלה ( )2008בע"מ"
בתאריך  8.11.17התברר  -כי גם החשבונית מספר  770שהתקבלה מחברת "מ.ז ניהול והפעלה ( )2008בע"מ" בסך
 ₪ 169,920הינה חשבונית פיקטיבית ולא אמיתית.
עוד עולה ,כי החברה עוסקת בתחום ייזום ,תכנון ,הקמה ופיתוח נדל"ן – וכלל לא עוסקת בתחום הביגוד.
ראה נספח מו'  -פרטי חברת מ.ז ניהול והפעלה ( )2008בע"מ.
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 .13מפעלות חינוך וחברה בע"מ (חל"צ)
הסכם ההתקשרות
 .13.1החברה חתמה על הסכם עם עמותת מפעלות חינוך וחברה בע"מ (להלן" :עמותת מפעלות" ו/או "מפעלות") ביום 9
במאי  .2013כאמור לעיל ,מנכ"ל עמותת מפעלות מר מאיר אורנשטיין ,שימש כיו"ר מחלקת הנוער של החברה.
ראה נספח נא'  -הסכם בין מועדון הכדורגל הפועל תל אביב לעמותת מפעלות חינוך וחברה בע"מ מתאריך .9.5.13

 .13.2להלן הרישא והסייפא להסכם החתום:

 .13.3תקופת ההסכם הינה למשך  5שנים מתאריך  1.4.13ועד  31.3.18עם אופציה להארכה נוספת לתקופה של  5שנים
נוספות מתאריך  1.4.18ועד .31.3.2023
 .13.4בפתיח להסכם החתום נקבע ,בין היתר ,כי החברה מעונינית לסייע למפעלות חינוך ,וכי הצדדים מקיימים את
ההסכמות האלה כבר משנת  ,2000כדלקמן:
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התחייבויות הצדדים  -הסכם ללא תמורה
 .13.5בהתאם להסכם החתום ,החברה וקבוצת הכדורגל הפועל תל אביב מקצה לעמותת מפעלות :משרדים ,מקום
אחסון ,מגרש כדורגל לאימונים ,זכות שימוש במבנים ,שירותי מחשוב (שרת דואר ושרתי אחסון קבצים) ,מנויים
למשחקים ,אלפי כרטיסי משחק ,השתתפות שחקני הקבוצה ב 5 -פרויקטים/אירועים של העמותה ,מתן 20
השתלמויות מקצועיות בשנה בנות  5שעות כל אחד בעמותת מפעלות ,הוספת הלוגו של עמותת מפעלות על חולצות
המשחק של הקבוצה הבוגרת ,מתן רשות להדפיס את הלוגו של הפועל על חולצות המשחק של חוגי הכדורגל של
עמותת מפעלות – הכל ללא תמורה כספית.
עמותת מפעלו ת מנגד מתחייבת לשמור על המבנים והמגרשים באופן נקי ,ללא פגם ולייצג את הפועל בעולם בכל
הנוגע לשיתופי פעולה בתחומי חינוך וספורט – כאמור ללא תמורה.
 .13.6בהתאם לסעיף  19להסכם ,זכאית עמותת מפעלות לקבלת מנויים וכרטיסים למשחקי קבוצת הכדורגל הפועל תל
אביב ללא תמורה ובכלל זה:
 4 .13.7מנויים לתא כבוד.
 100 .13.8מנויים לשער ( 13מנויים עם תמונות).
 1,000 .13.9כרטיסים למשחקי הבית של הקבוצה (למעט למשחקים למול קבוצות הכדורגל מכבי ת"א ,בית"ר
ירושלים ומכבי חיפה).
תשלומים מהחברה לעמותת מפעלות
 .13.10הח"מ מצא כי החברה ניהלה לאורך השנים  3כרטיס הנהלת חשבונות למפעלות ,כדלקמן:
מספר
כרטיס
הנהח"ש
120002

שם הכרטיס

בעלים

"מפעלות חינוך אמיר כבירי
וחברה בע"מ"
מוני הראל
ואלי טביב

120002

"מפעלות
חינוך"

1121002

"חו"ז מפעלות מוני הראל
חינוך"

מס'
תנועות

תאריך
תנועה
ראשון
23/10/13

תאריך
תנועה
אחרון
31/12/13

5

11/2/10

30/6/11

3,181

28

30/6/07

31/12/10

636,601

12

חובה
()₪

זכות
()₪

127,440

127,440

[] 1

[] 1

3,181
636,601

[ ]1ראה בהרחבה פרק " - 12תשלום ליו"ר מחלקת הנוער מאיר אורשנטיין (מנכ"ל מפעלות)  -כנגד חשבונית "פיקטיבית"".
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 .13.11להלן העתק כרטיסי הנהלת החשבונות:
כרטיס הנהלת חשבונות מספר  120002בשם "מפעלות חינוך וחברה בע"מ":

כרטיס הנהלת חשבונות מספר  1121002בשם "חו"ז מפעלות חינוך":
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כרטיס הנהלת חשבונות מספר  1121002בשם "חו"ז מפעלות חינוך":

נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים של עמותת מפעלות
 .13.12להלן נתונים כללים מהדוחות הכספיים של מפעלות לשנת  2015הכוללים נתוני השוואה לשנת .2014
דוחות על הפעילות (באלפי :)₪
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מאזן כספי:
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שווי שירותים ומוצרים שניתנו ללא תמורה
 .13.13כאמור לעיל ,בהתאם להסכם בין קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב למפעלות ,שנחתם ביום  9במאי
 ,2013מפעלות זכאית להשתמש ולקבל ללא תמורה את השירותים והמוצרים ,כדלקמן:
 .13.13.1שימוש במשרדים (סעיף  ,)3שימוש ב 3 -מגרשי כדורגל במתחם הפועל (סעיף  ,)3הפועל תשלם את כל
המיסים בנכסים המוענקים ללא תמורה (סעיף ;)18
 .13.13.2שימוש במערכת הטלפונים (סעיף  ,)18שימוש באינטרנט (סעיף  ,)18שימוש בשרתי המחשבים (סעיף ,)18
כרטיסים למשחקי בית (סעיף ;)19
 .13.13.3שחקני הפועל יגיעו  5פעמים בשנה לפרויקטים של מפעלות (סעיף  ,)20הדרכה מקצועית של עד  20שעות
בשנה (סעיף ;)21
 .13.13.4הלוגו של מפעלות יוטבע במדי הפועל תל אביב (סעיף  ,)22מתן אפשרות למפעלות להדפיס את הלוגו של
הפועל על מדי החוגים של מפעלות (סעיף ;)23
 .13.13.5במחצית כל משחק בית יערך טקס מצטיינים של מפעלות (סעיף .)24
 .13.14בהתאם לנתונים בדוחות הכספים והביאורים בדוחות הכספים של עמותת מפעלות היקף השירותים והמוצרים
שניתנו למפעלות ללא תמורה הסתכם לסך של כ ₪ 50,000,000 -בשנת .2015
להלן המוצרים והשירותים שניתנו למפעלות ללא תמורה ,בהתפלגות לשנים ,כדלקמן:
מוצר/שירות
מגרשים
הדרכות
אוטובוסים
רכז מקומי
משרדים וכרטיסים
ציוד ספורטיבי
חובשים
טורנירים
פעילות נלוות לקבוצת ספורט
שווי שימו ביטוח
הערכה חיצונית
סה"כ

2008
300
300

2009

2010

3,571
1,213
931
5,715

2,813
3,493
1,047
7,353

2012
2011
אלפי ₪
3,372
3,175
3,917
4,863
1,247
1,687
597
501
9,133 10,226

2013
3,112
6,329
1,313
855
291
11,900

2014

2015

7,832
4,964
14,769
7,865
2,180
1,581
9,206
3,552
211
211
7,915
2,805
מספרי
400
השוואה
מדוח 4,282
2015
2,266
1,478
206
50,745 20,978

ראה נספח נב'  -העתקי הביאורים והנתונים המוצגים בדוחות הכספיים של מפעלות ,לאורך השנים ,אודות שווי השירותים והמוצרים שניתנו
ללא תמורה.

 .13.15בהתאם לביאורים בדוחות הכספיים של מפעלות לאורך השנים ,קביעת שווי השירותים והמוצרים שניתנו ללא
תמורה כמצוי בטבלה לעיל ,בוצעו על ידי "מעריך שווי בלתי תלוי".
להלן לדוגמה העתק ביאור מספר  13מהדוח הכספי של עמותת מפעלות לתאריך :31.12.15
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 .13.16לבקשת המפרקים ,דר' מאיר אורנשטיין מנכ"ל עמותת מפעלות העביר ביום  26בנובמבר  2018את הערכת השווי
לשנת  2015ו ,2014 -הכוללת מחיקות ידניות של סעיפי השירותים והמוצרים שהתקבלו ללא תמורה ,למעט בגין
הסעיפים "משרדים ומחסנים" ו"כרטיסים לילדים מעוטי יכולת" בסך כספי של כ ₪ 210,000 -לשנה ,כדלקמן:
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 .14אי קבלת כספים ממר רמון  -בהתאם להחלטת המוסד לבוררות של התאחדות לכדורגל
 .14.1במוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל בישראל ,נערכה בוררות בין מר חיים רמון למר אלי טביב (תיקי בוררות
.)94,101,141-2012/2013
 .14.2הבורר עו"ד תגר עמיאל ,פסק וקבע ,בין היתר ,כי על מר חיים רמון להעביר סך של  ₪ 2,185,000לקבוצה ,בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית ,כמפורט להלן:
 ₪ 100,000 .14.2.1מתוכם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום .1.8.13
 ₪ 585,000 .14.2.2מתוכם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום .1.2.14
 ₪ 1,500,000 .14.2.3מתוכם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום .1.3.14
 .14.3פסק הבוררות ניתן בתאריך  2.2.15לתשלום הסכום הנ"ל ,תוך  20ימים ,עד לתאריך .23.2.15
 .14.4להלן צילום קטע מפסק הבוררות שניתן ביום  2בפברואר  ,2015כדלקמן:
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 .14.5הח"מ לא מצא הפקדות של סכומי הכסף כאמור לעיל שנקבעו בפסק הבוררות ,בחשבונות הבנק של החברה.
 .14.6בבירור שנערך על ידי הח"מ עם מנהלת החשבונות של החברה בתאריך  30.8.17עולה ,כי מנהלת החשבונות של
החברה לא מכירה קבלת התקבולים הנ"ל שהוצגו לה לראשונה על ידי הח"מ.
נמסר לח"מ על ידי מנהלת החשבונות של החברה ,כי סכומי הכסף הנ"ל לא הופקדו בחשבונות הבנק של החברה,
לא הופקו קבלות בגין סכומים אלה ואין רישומים לגביית סכומי כסף אלה במערכת הנהלת החשבונות של החברה
בכלל ובכרטיס הנהלת חשבונות שנוהלו על שם חיים רמון ו/או אלי טביב בפרט.
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 .14.7באופן דומה ,בבירור שנערך על ידי הח"מ עם מנהל הכספים והחשב של החברה רו"ח יניב משולם שהיה בתפקידו
באותה עת (החל את תפקידו כחשב החברה בחודש  8/12ועד לחודש  )5/16וכן עם מנהל החשבונות מטעם המפרקים
מר ציון שרעבי בתאריך  5.9.17עולה – כי גם הם לא מכירים שהתקבל הכסף שנקבע בבוררות ,כאמור לעיל,
בחשבונות הבנק של החברה.
 .14.8במענה של מר חיים רמון לנאמנים בחברה ,ציין מר רמון ביום  6בפברואר  ,2017כי לא הזרים כספים לחברה,
כדלקמן:
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 .14.9במענה נוסף של מר חיים רמון לנאמנים בחברה ,ציין מר רמון ביום  19בדצמבר 2016
שגוי מיום  17בנובמבר  ,)2016כי אכן לא שילם את הכסף לחברה וטען ,בין היתר ,כי החוב שלו לחברה קוזז למול שטרי
הון שנופקו בעבר ,כדלקמן:
(המכתב ככל הנראה נושא תאריך

ראה נספח לג'  -מכתב מר חיים רמון לנאמנים של החברה ,מיום  19בדצמבר .2016
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 .15חיים רמון  -הוצאות רכב
 .15.1במועד בו קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב בבעלות מר חיים רמון  -היה בבעלות מר רמון רכב פרטי מסוג "לקסוס"
( )LEXUS GS450Hמספר רישוי .3807070
להלן העתק רישיון רכב בגין מספר רכב  3807070בו מצוין שחיים רמון הוא הבעלים של הרכב:

 .15.2הח"מ איתר תשלומים בהיקף כספי בסך  ₪ 57,212בתקופה שמחודש  6/13ועד לחודש  3/16שבוצעו על ידי החברה
 לצורך אחזקת רכבו האישי של מר חיים רמון. .15.3התשלומים כוללים :תיקונים שוטפים במוסכים ,דלק ,אגרות כביש  ,6ביטוחים ,איתוראן ורישיונות רכב.
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 .15.4התשלומים ששולמו על ידי החברה בגין רכבו האישי של מר חיים רמון נרשמו בכרטסת הנהלת חשבונות מספר
 260152בשם "רכב חיים רמון".
להלן העתק כרטסת הנהלת חשבונות בה רוכזו התשלומים ששולמו על ידי החברה בגין רכבו האישי של מר חיים
רמון ,כדלקמן:
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 .15.5בין היתר נמצא ,כי החברה שילמה בגין תיקונים וטיפולים שוטפים של רכבו האישי של מר חיים רמון.
 .15.6להלן צילום העתקי חשבוניות לתיקון רכבו האישי של חיים רמון בסך כספי מצטבר של  9,507ש"ח  ,₪כדלקמן:
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 .15.7בגין חלק מההוצאות בוצעו תשלומים ישירות לחשבון הבנק של מר חיים רמון.
 .15.8להלן אסמכתא להעברה בנקאית בסך  ₪ 21,000שבוצעה בתאריך  3.11.13מחשבון הבנק של החברה לחשבון הבנק
של מר חיים רמון ,כדלקמן:
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 .15.9הוצאות רכב אחרות כגון :איתוראן ,דלק ,כביש  – 6שולמו בהוראת קבע מחשבון הבנק של החברה ישירות
לספקים.
 .15.10להלן דוגמאות של העתקי חשבוניות חיוב של איתוראן ,דלק וכביש  - 6בהם ניתן להיווכח שרכבו האישי של מר
חיים רמון נכלל בחשבונות ששולמו מחשבון הבנק של החברה.
פזומט:
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כביש :6
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איתוראן:

 .15.11יצוין ,כי מר חיים רמון לא היה עובד בחברה ולא נופק לו תלוש שכר חודשי.
 .15.12הח"מ לא מצא תיעוד לחיוב ב"שווי מס" ,כנדרש בהוראות מס הכנסה ,בגין ההטבות ששולמו למר חיים רמון על
ידי החברה.
 .15.13הח"מ לא מצא תיעוד בקלסרי הנהלת החשבונות המצוים במשרדי החברה אודות הסכם ו/או אישור תשלום
הוצאות אישיות של מר חיים רמון ובכלל זה :תיקונים של רכבו האישי והפרטי ,הוצאות דלק ,איתוראן ,ביטוחים,
רישיונות וכביש .6
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 .16תשלומים ממשרד הכרטיסים "לאן"  -נפדו בחברת ניכיון צ'קים  -ולא הופקדו בחברה
 .16.1בסריקה ראשונית של כרטסת הנהלת חשבונות של קבוצת הכדורגל הפועל המנוהלת במשרד הכרטיסים לאן,
נמצאו  2צ'קים בסך מצטבר של  ₪ 1,000,000שמשרד הכרטיסים "לאן" רשם לפקודת קבוצת הכדורגל הפועל תל
אביב.
צ'ק מס'  :1להלן צילום העתק צ'ק מספר  80041367בסך :₪ 500,000

צ'ק מס'  :2להלן צילום העתק צ'ק מספר  80041367בסך :₪ 500,000

 .16.2מסקירת הח"מ עולה ,כי בפועל הצ'קים לא הופקדו בחשבונות הבנק של הקבוצה.
 .16.3הח"מ דרש וקיבל מסניף הבנק של משרד הכרטיסים "לאן" צילום פנים וגב של צ'קים מספר  80041366ו-
 80041367הכולל את שם החברה "הראל אחזקות מועדון כדורגל הפועל תל אביב בע"מ" כמוטב.
עמוד  103מתוך 728

ניתן להיווכח ,כי הצ'ק הוסבו לחברות ניכיון.
צ'ק מספר  80041366הוסב לחברת "גולדן אקוויטי ( )2006בע"מ" ח.פ  513867267ולחברת "אי.אי .איתמר השקעות
בע"מ" ח.פ  -511037913העוסקות בניכיון צ'קים.
להלן צילום פנים וגב של הצ'ק מספר  ,80041366כדלקמן:
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צ'ק מספר  80041367הוסב לחברת ולחברת "אי.אי .איתמר השקעות בע"מ" ח.פ 511037913ו ולחברת "פנינסולה
בע"מ" ח.פ  - 513605196העוסקות בניכיון צ'קים.
להלן צילום פנים וגב של הצ'ק מספר  ,80041367כדלקמן:

 .16.4נמסר לח"מ על ידי מנכ"ל משרד הכרטיסים "לאן" מר אבי מסינג בתאריך  ,4.9.17כי ככל הזכור לו הצ'קים נמסרו
בפועל למר רמי כהן ,שהועסק בחברה וכיום משמש כיו"ר קבוצת הכדורסל הפועל תל אביב.
רישום במערכת הנהלת החשבונות
 .16.5להלן העתק כרטיס הנהלת חשבונות מספר  340001בשם "הלוואה  -אמיר כבירי" בו מצוין בפרטי התנועה ,כי
הצ'קים נמשכו על ידי הבעלים מר אמיר כבירי ,כדלקמן:
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ניפוק קבלה על ידי החברה למרות שלא התקבל הכסף
 .16.6למרות העובדה שהצ'קים כלל לא הופקדו בחשבונות הבנק של הקבוצה ונפרעו בפועל ידי חברת ניכיון ,הנהלת
החשבונות של קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב ניפקה "קבלה" מספר  248למשרד הכרטיסים "לאן" על סך
 ,₪ 1,000,000בגין  2צ'קים ,מספרי צ'קים  41366ו  ,41367על סך  ₪ 500,000כל אחד.
 .16.7להלן העתק הקבלה שנופקה מהחברה למשרד הכרטיסים "לאן":

התייחסות חברות הניכיון
 .16.8חברת "אי.אי .איתמר השקעות בע"מ" מסרה ,כי בגין הצ'קים לעיל בוצע תשלום למר כבירי אמיר בסך ₪ 810,364
לאחר ניכוי עמלות בסך .₪ 189,636
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 .16.9בהתאם לדפי הבנק של חברות הניכיון ,התשלום בסך  ₪ 810,364לעיל בוצע בתאריך  3במרס :2016

 .16.10בגין התשלום מחברת הניכיון למר כבירי נופקה קבלה מספר  ,7398כדלקמן:
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 .16.11ניתן להבחין ,כי תמורת  2צ'קים בסך  ₪ 1,000,000שנופקו לפרעון בתאריך  2.10.16נגבתה עמלה בסך ₪ 189,636
בגין ניכיון הצ'קים בתאריך  ,3.3.16תאריך המוקדם ב 7 -חודשים בלבד מתאריך הפרעון על גבי הצ'קים.
המדובר בעמלה בשיעור של  23.4%לתקופה של  7חודשים (עמלה שנתית של .)32.5%
המדובר בעמלה גבוהה מאוד המעידה על קשיים פיננסיים ובעיית תזרים מזומנים מהותית של מקבל התמורה,
שמוותר על סכום כסף כה משמעותי כנגד קבלת התמורה באופן מיידי.
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 .17חוזים כפולים לשחקני כדורגל
כללי
 .17.1קבוצת כדורגל רשאית להחתים שחקני כדורגל בהתאם לתקנון הרשות לבקרה תקציבית בהתאחדות לכדורגל
(להלן" :תקנון הבקרה התקציבית").
 .17.2תקנה (5יד) לתקנון הבקרה התקציבית קובעת כי הסכם שהוגש לרשות ואושר על ידה יהיה ההסכם היחידי המחייב
בין הצדדים ,כדלקמן:

 .17.3סעיף 13ב לתקנון הבקרה התקציבית קובע ,בין היתר ,כי תוקפו של הסכם מותנה ברישומו ובאישורו על ידי יו"ר
הרשות לבקרה תקציבית בהתאחדות ומדגיש ,כי ללא חתימת יו"ר הרשות לבקרה תקציבית ,יהא ההסכם בטל
ומבוטל ,חסר תוקף ונפקות ,כדלקמן:

 .17.4בסעיף 6ב לתקנון הבקרה התקציבית נקבע ,בין היתר ,כי אסור לקבוצה או מי מטעמה להתחייב לשלם לשחקן או
למאמן מעבר לתמורה שנקבעה ואושרה בהסכם ואושר על ידי יו"ר הרשות ,כדלקמן:
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שחקן הכדורגל  -עמרי אלטמן
 .17.5שחקן הכדורגל עמרי אלטמן הינו שחקן בקבוצת הכדורגל הפועל תל אביב.
 .17.6השחקן עמרי אלטמן חתם על הסכם עם החברה בגין עונת המשחקים  2015/16לתקופה שמתאריך  1.6.2015ועד
.31.5.2016
ההסכם קיבל את אישור וחתימת יו"ר הבקרה התקציבית.
להלן העתק דף הפתיח וחתימת יו"ר הבקרה התקציבית על גבי ההסכם:
חתימות בהסכם

פתיח להסכם

 .17.7בנוסף ,השחקן עמרי אלטמן חתם על "נספח לטופס הסכם שחקנים" ביום  18ביוני  .2015הנספח להסכם נחתם על
ידי הצדדים ואושר בחתימה על ידי יו"ר הבקרה התקציבית.
להלן העתק דף הפתיח וחתימת יו"ר הבקרה התקציבית על גבי הנספח להסכם:
חתימות בהסכם

פתיח להסכם
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 .17.8מניתוח שערך הח"מ עולה ,כי "הסכם רכישה" נוסף נחתם בין השחקן עמרי אלטמן לחברה ביום  18ביוני .2015
ההסכם לא אושר ולא נחתם על ידי יו"ר הבקרה התקציבית.

להלן העתק דף ראשון ואחרון להסכם ,הנעדר חתימת יו"ר הבקרה התקציבית על גבי הסכם (ההסכם נחתם רק על
ידי החברה והשחקן) ,כדלקמן:
חתימות בהסכם

פתיח להסכם

 .17.9בהסכם הרכישה בין השחקן עמרי אלטמן לחברה נקבע ,בין היתר ,כי החברה תשלם לשחקן  ₪ 1,000,000בשלושה
תשלומים שווים ,כדלקמן:

 .17.10בתשובת ב"כ הבקרה התקציבית מיום  27בינואר  2017לבקשת השחקן עמרי אלטמן במסגרת פר"ק 10337-01-17
בפני כבוד הנשיא א.אורנשטיין צוין ,בין היתר ,כי הסכם הרכישה מיום  18ביוני  2015לא הופקד ולא קיבל אישור
של הבקרה התקציבית בהתאחדות ,כדלקמן:
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 .17.11הח"מ פנה לרשות לבקרה תקציבית בהתאחדות לכדורגל .הבקרה הציגה לח"מ את ההסכמים שהופקדו אצלה בגין
השחקן עמרי אלטמן.
ההסכם המצוין לעיל הנושא תאריך  18ביוני  – 2015לא הופקד ולא מתועד במשרדי הבקרה התקציבית.
שחקן הכדורגל  -אוראל דגני
 .17.12שחקן הכדורגל אוראל דגני חתם על "הסכם למכירת זכויות" עם החברה ,בתאריך  10באוגוסט .2016
 .17.13מניתוח שערך הח"מ עולה ,כי "הסכם למכירת זכויות" לא אושר ולא נחתם על ידי יו"ר הבקרה התקציבית.
להלן העתק דף ראשון ואחרון להסכם ,הנעדר חתימת יו"ר הבקרה התקציבית על גבי הסכם (ההסכם נחתם רק על
ידי החברה והשחקן) ,כדלקמן:
פתיח להסכם

חתימות בהסכם

 .17.14ב"הסכם למכירת זכויות" בין השחקן אוראל דגני לחברה נקבע ,בין היתר ,כי החברה תשלם לשחקן ₪ 1,814,500
ב 10 -תשלומים ,כדלקמן:
עמוד  112מתוך 728

 .17.15הח"מ פנה לרשות לבקרה תקציבית בהתאחדות לכדורגל .הבקרה הציגה לח"מ את ההסכמים שהופקדו אצלה בגין
השחקן אוראל דגני.
ההסכם המצוין לעיל הנושא תאריך  10באוגוסט  – 2016לא הופקד ולא מתועד במשרדי הבקרה התקציבית.
 .17.16נמצא תכתובת דואר אלקטרוני שנשלחה על ידי מר תומר נשר מתאריך  12ביולי  2016בו מצוין כי יש  2הסכמים עם
השחקן אוראל דגני ,כולל ההסכם שלא קיבל אישור הבקרה התקציבית המצורף למייל ,כדלקמן:

 .17.17נמצא תכתובת דואר אלקטרוני נוספת מתאריך  7באוגוסט  2016בהליך המשא ומתן לרכישת השחקן אוריאל דגני,
כדלקמן:
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 .18משיכות כספים מהחברה  -על ידי הבעלים מר אמיר כבירי
הוראות ההתאחדות לכדורגל
 .18.1מדי תחילת עונת כדורגל (במהלך חודש יולי בכל שנה) ,הבקרה התקציבית של ההתאחדות לכדורגל ,מקבלת
תקציבים מכל קבוצות הכדורגל בארץ.
 .18.2במידה ותקציב קבוצת כדורגל לא מאוזן (הוצאות גבוהות מהכנסות) נדרשים בעלי הקבוצה להציג מקורות
מימון/הכנסה לקבוצה במטרה ליצור איזון תקציבי.
במקרה כזה ,התקציב של הקבוצה כולל סעיף "השקעת בעלים""/הלוואת בעלים" ומהווה את סכום הכסף שבעל
המניות בקבוצת הכדורגל נדרש להשקיע בקבוצה .זאת מעבר ,להתחייבויות מצטברות נוספות ובכלל זה :שהעונה
תסתיים ללא גרעון ,שהחובות הקיימים יקטנו בשיעור  10%בנוסף לתשלום כל התחייבויות השכר והפרשות
סוציאליות (ראה לדוגמה כתב הוראות של מני ויצמן בעונה  2016/17ובתקנון ההתאחדות לכדורגל).
ראה נספח נו'  -כתב ההתחייבות של מר מני ויצמן לעונת המשחקים .2016/17

 .18.3כך לשם המחשה ,בתקנון הבקרה התקציבית של ההתאחדות נקבע בסעיף 6ב )4(.את עקרון היסוד של איזון
תקציבי בפעילות הכספית של הקבוצות בענף הכדורגל ,כדלקמן:

הואיל ובמועד פרסום תקנון בקרת התקציבים (בשנות התשעים) היו למועדונים רבים בענף חובות נקבע בנוסף
בסעיף 10ג )5(.לתקנון מנגנון להקטנת הגרעון באופן מדורג ,על ידי חיוב הקבוצות להוסיף לתקציבן השנתי מקורות
בגובה של 10%מסכום החובות של הקבוצה ,כדלקמן:
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 .18.4הבקרה התקציבית מאשרת את התקציב של קבוצת הכדורגל בחתימת יו"ר הבקרה התקציבית ,רק לאחר שבעלי
הקבוצה הפקיד ביטחונות ככל הנדרש.
 .18.5בבדיקות של תיקי הבקרה נמצא כי בעלי הקבוצה הוחתמו על הצהרות ,שלא ימשכו את הכספים שהשקיעו
בקבוצה ללא אישור ,בכתב ,של יו"ר הבקרה התקציבית.
 .18.6רק לאחר חתימה יו"ר הבקרה התקציבית על תקציב הקבוצה לעונת המשחקים הקרובה  -ניתן להתחיל לפעול
לחתום חוזים של שחקנים ומאמנים.
 .18.7בהתאם לטפסי הצהרות הבקרה התקציבית עליה חתמו בחברה ,כל משיכת כספים של בעלי הקבוצה נדרשת להיות
מבוצעת ב 2 -תנאים מצטברים:
לקבוצה יתרות כספיות משמעותיות.
.18.7.1
אישור בכתב של יו"ר הבקרה התקציבית בהתאחדות לכדורגל.
.18.7.2
 .18.8להלן התייחסות רו"ח עופר אורליצקי ,יו"ר הרשות לבקרה תקציבית בהתאחדות לכדורגל ,מתאריך  17באוגוסט
 ,2017בהמשך לפנייתי אליו ,לאיסור משיכת כספים על ידי בעלים של קבוצת כדורגל ,ללא קבלת אישור כתוב
מהבקרה התקציבית ,כדלקמן:
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ראה נספח ה'  -מכתב יו"ר הרשות לבקרה תקציבית בהתאחדות לכדורגל מתאריך  - 17.8.17לפירוט סכומי ההתחייבויות של מר
אמיר כבירי.
ראה נספח נה'  -מכתב יו"ר הרשות לבקרה תקציבית בהתאחדות למפרקים מיום  - 25.1.17בדבר הבטוחות לעונת המשחקים
.2016/17

 .18.9כמפורט להלן ,בניגוד להתחייבויות עליהן חתום מר אמיר כבירי ,הוא משך כספים רבים מהקבוצה .יחד עם זאת,
עולה מהמסמכים בתיקי הבקרה התקציבית ,כי הבטוחות שהופקדו לעונת המשחקים  2016/17שוחררו על ידי
הבקרה התקציבית ,למרות שהקבוצה לא עמדה בתנאים על פי כתבי ההתחייבויות .נושא זה ,מנותח בהרחבה בדוח
המפרקים .האמור להלן בדבר משיכות כספים על ידי כבירי הוא מעבר לנדרש ומבלי לפגוע בטענה זו.
להלן סעיף ב' למכתב יו"ר הרשות לבקרה תקציבית מיום  ,25.1.17כדלקמן:
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הנ"ל לא תואם את נוסח כתב ההתחייבויות שנוסח על ידי יו"ר הבקרה התקציבית בהתאחדות לכדורגל הקובע כי
הבטוחות יפרעו אלא אם התקיימות  3תנאים מצטברים :העונה תסתיים ללא גרעון ,בנוסף שהחובות הקיימים
יקטנו בשיעור  10%בנוסף לתשלום כל התחייבויות השכר והפרשות סוציאליות ,כדלקמן:

ראה נספח נו'  -כתב ההתחייבות של מר מני ויצמן לעונת המשחקים .2016/17

 .18.10בקשר לשחרור הבטוחות על ידי יו"ר הרשות לבקרה תקציבית ,כאמור בניגוד לכתב ההתחייבות ,העביר יו"ר
הבקרה התקציבית למפרקים את המסמכים שהועברו אליו ושעל פיהם ,הוא סבר כי הושקעו הכספים הנדרשים
כאמור לעיל.
ראה נספח נח'  -מסמכים מתיקי הבקרה התקציבית על פיהם הוצג על יו"ר הבקרה התקציבית כי שוחררו הבטוחות.

 .18.11ראשית ,לדעת הח"מ ,לא היה מקום לשחרר בטוחות לסוף עונה שצמודות לכתב התחייבות מפורש ,במהלך העונה,
טרם הסתיימה עונת המשחקים ובטרם בוצע אימות בתום עונת המשחקים ,כי התנאים הקבועים בכתבי
ההתחייבות ובתקנון ההתאחדות מולאו ,דבר שבפועל לא קרה.
 .18.12שנית ,לדעת הח"מ ,לא היה צריך בבדיקה מעמיקה ,די היה אם יו"ר הבקרה התקציבית בהתאחדות לא היה
מתעלם מהעובדה כי דפי חשבון בנק שהוצגו לו הם של חברת "סופרמטיסט" ולא של אמיר כבירי.
שאלה פשוטה בנושא זה ,היתה יכולה לחשוף את כל הפרשה של "קוגיטו קפיטל אס.אם.אי שותפות מוגבלת"
(להלן :קוגיטו") ,כמצוין בפרק  22להלן וממילא היתה שוללת כל טענה להשקעת בעלים ,שכן החברה שבפירוק היא
שחתמה על הסכם ההלוואה למול קוגיטו ,שאף הגישה הוכחת חוב בתיק הפירוק .כאמור בפרק  22להלן ,בגין
הסכם ההלוואה בין החברה ל"קוגיטו" הכספים הועברו ל"סופרמטיסט".
להלן דוגמה לדף בנק שהוצג לבקרה התקציבית בה מצוין שמה של סופרמטיסט ,כדלקמן:
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ראה נספח נח'  -מסמכים מתיקי הבקרה התקציבית על פיהם הוצג על יו"ר הבקרה התקציבית כי שוחררו הבטוחות.

הצהרת בעלי הקבוצה מר אמיר כבירי  -לאי משיכת כספים מהקבוצה
 .18.13במהלך עונות משחקי הכדורגל  2015/2016ו - 2016/2017 -נדרש מר אמיר כבירי להשקיע כספים בקבוצה וכן להציג
בטחונות נוספים  -על מנת  -ליצור תקציב מאוזן ,לקבל אישור הבקרה התקציבית ולאשר חוזים של שחקנים
והמאמנים.
 .18.14כנגד השקעת הכספים על ידי מר אמיר כבירי בקבוצה ,התחייב האחרון במסמך כתוב והצהרה מאומתת על ידי
עורך דין ,לא למשוך כספים מהקבוצה.
 .18.15להלן דוגמאות למסמכי הצהרה חתומים והתחייבות לא למשוך כספים מהקבוצה על ידי מר אמיר כבירי ,כדלקמן:
עונת משחקים 2015-2016
בתאריך  19.8.15בגין מתן צ'קים ביטחון לבקרה התקציבית בסך .₪ 2,000,000
.18.15.1
בתאריך  30.8.15בגין העברת כספים לקבוצה בסך .₪ 200,000
.18.15.2
בתאריך  9.12.15בגין העברת כספים לקבוצה בסך .₪ 2,500,000
.18.15.3
בתאריך  21.12.15בגין העברת כספים לקבוצה בסך .₪ 2,260,000
.18.15.4
עונת משחקים 2016-2017
בתאריך  3.8.16בגין העברת כספים לקבוצה בסך .₪ 2,000,000
.18.15.5
בתאריך  21.1.16בגין העברת כספים לקבוצה בסך .₪ 2,265,000
.18.15.6
בתאריך  7.1.16בגין העברת כספים לקבוצה בסך .₪ 2,500,000
.18.15.7
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 .18.16להלן דוגמאות להתחייבויות והתצהירים החתומים על ידי מר אמיר כבירי לאורך השנים לאחר הפקדת כספים
בקבוצה ,כדלקמן:
התחייבות מתאריך 21.1.16

התחייבות מתאריך 9.12.15

ראה נספח ב'  -התחייבויות ותצהירים בחתימת בעל הקבוצה מר אמיר כבירי לא למשוך כסף מהחברה.
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 .18.17להלן דוגמאות להתחייבויות והתצהירים החתומים על ידי מר אמיר כבירי לאורך השנים לאחר הצגת ביטחונות
בתחילת עונה לבקרה התקציבית ,כדלקמן:
דף מס'  2הצהרה מר אמיר כבירי
דף מס'  1הצהרה מר אמיר כבירי

ראה נספח ב'  -התחייבויות ותצהירים בחתימת בעל הקבוצה מר אמיר כבירי – לא למשוך כסף מהחברה ,המאומתים על ידי עורך דין.

עמוד  121מתוך 728

 .18.18בעונת המשחקים  2016/2017הגישה החברה טיוטת תקציב הכולל "הכנסות מבעלים" בסך  12,500,000ש"ח
בחתימת מר אמיר כבירי ,כדלקמן:

 .18.19הבקרה התקציבית בהתאחדות לכדורגל מסרה לח"מ ,כי במהלך חודש  7/15התקיימו פגישות עם נציגי הקבוצה
ומר אמיר כבירי ונקבע שהשקעת הבעלים הנדרשת לעונה  2016/17הינה בסך של  ₪ 16,150,000המורכב מהזרמה
כספית בסך  ₪ 1,500,000ובטוחות בסך של .₪ 14,650,000
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להלן העתק סעיף ו' בגין עונת המשחקים  2016/17במכתב יו"ר הבקרה התקציבית לח"מ בתאריך ,17.8.17
כדלקמן:

ראה נספח ה'  -מכתב יו"ר הרשות לבקרה תקציבית בהתאחדות לכדורגל מתאריך  – 17.8.17לפירוט סכומי ההתחייבויות של מר
אמיר כבירי.
ראה נספח ו'  -מכתב יו"ר הרשות לבקרה תקציבית בהתאחדות לכדורגל מתאריך  – 28.8.17לפירוט והבהרות בנושא סכומי
ההתחייבויות של מר אמיר כבירי לעונת המשחקים .2016-2017

 .18.20התקציב הכולל התחייבות בעלים להשקעת  ₪ 16,150,000אושר על ידי הבקרה התקציבית בתאריך ,9.8.16
כדלקמן:
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משיכת כספים בפועל  -מקבוצת הכדורגל הפועל תל אביב  -על ידי מר אמיר כביר
 .18.21מסקירת כרטסות הנהלת החשבונות של הקבוצה ,דפי בנק וצ'קים שנמשכו מחשבונות הבנק ,נמצא כי כספים רבים
נמשכו על ידי בעלי הקבוצה מר אמיר כבירי ,במקביל ובניגוד להתחייבויות שניתנו בחתימתו לבקרה התקציבית.
 .18.22יודגש ,כי כל משיכות הכספים על ידי מר אמיר כבירי מחשבונות הבנק של קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב בוצעו
ללא אישור כתוב מיו"ר הבקרה התקציבית.
 .18.23להלן העתקי דפי בנק המהווים דוגמאות בלבד לעשרות רבות של העברות כספיות שבוצעו מחשבון הבנק של
החברה מספר  223461בסניף  776של בנק פועלים  -למר אמיר כביר.
ניתן להיווכח ,כי העברות הכספיות למר אמיר כבירי ,בוצעו באופן שוטף ,עשרות פעמים ,חלקן בסמוך לצו הקפאת
ההליכים ואף לעיתים כשהיתרה הכספית בחשבון הבנק ב"משיכת יתר" (יתרה במינוס).
להלן דוגמאות (בלבד) של דפי בנק חן  223461בבנק פועלים משנת :2016
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 .18.24להלן דוגמאות להעברות כספיות נוספות ואחרות ,בסמוך מאוד למועד מתן צו הקפאת ההליכים ,בהן ניתנו
הוראות לבנק הפועלים לבצע העברת זה"ב מחשבון הבנק של החברה מספר  223461בסניף  776למר אמיר כבירי,
כדלקמן:
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 .18.25להלן דוגמאות להעברות כספיות זה"ב שבוצעו מחשבון הבנק של החברה מספר  223461בסניף  776למר אמיר
כבירי.
מפנה את תשומת הלב לקירבה המשמעותית למועד מתן צו הקפאת הליכים ,לתדירות העברת הכספים מהחברה
למר כבירי ולסכומי הכסף המשמעותיים ,כדלקמן:
דף תשלום מתאריך :6.10.16

דף תשלום מתאריך :2.10.16

דף תשלום מתאריך :29.9.16

דף תשלום מתאריך :15.9.16

דף תשלום מתאריך :3.8.16
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דף תשלום מתאריך :18.7.16

דף תשלום מתאריך :18.7.16

דף תשלום מתאריך :17.7.16

ראה נספח ד'  -דוגמאות של העתקי צ'קים והעברות כספיות למר אמיר כבירי.

 .18.26כספים נוספים ,אחרים ,גם הם בסמוך למועד מתן צו הקפאת הליכים ,שולמו באופן תדיר מחשבון הבנק של
החברה למר אמיר כבירי  -באמצעות צ'קים.
להלן דוגמאות בלבד:
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תיעוד משיכת הצ'ק בדף הבנק (יתרה מינוס בבנק):

תיעוד משיכת הצ'ק בדף הבנק:

ראה נספח ד'  -דוגמאות של העתקי צ'קים והעברות כספיות למר אמיר כבירי.
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ניתוח כרטסת הנהח"ש על שם אמיר כבירי עונה 2016/17
 .18.27מניתוח כרטסת הנהלת חשבונות מספר  340001במפעל "הראל אחזקות מועדון הכדורגל הפועל תל אביב בע"מ",
במערכת הנהלת החשבונות חשבשבת שנוהלה בקבוצת הפועל תל אביב ,כמו גם סקירת צ'קים שנמשכו מחשבונות
הבנק של קבוצת הכדורגל פועל תל אביב ,נמצאו רישומי "חובה" לבעלי הקבוצה מר אמיר כבירי ,כדלקמן:
סך של כ ₪ 3,500,000 -בשנה הקלנדארית .2015
.18.27.1
סך של כ ₪ 8,000,000 -בשנה הקלנדארית .2016
.18.27.2
 .18.28להלן פירוט התנועות בכרטסת הנהלת החשבונות המנוהלת בחברה על שם אמיר כבירי לעונת המשחקים ,2016-17
כדלקמן:
עונה

התחייבות
להשקעת בעלים

[]2
()₪
עונה 16/17
()1
()2
()3

16,150,000

תנועות הנהח"ש
לחובת
אמיר כבירי
[]1
()₪
4,527,900

תנועות הנהח"ש
לזכות
אמיר כבירי
[]3
()₪
14,704,109

השקעה
בקבוצה ברישומי
הנהח"ש
()₪
10,176,209

סיכום התנועות לא כולל תנועות "בחובה" בגין אופציות שנרשמו בחודש  12/15ושטרי הון שנרשמו בחודש
.5/16
התפלגות התנועות בוצע בהתאם ל"תאריך ערך" במערכת הנהלת חשבונות ,מחודש  6/15ועד .5/16
הסכום כולל סך של  ₪ 10,502,573שהתקבלו מהלוואה מ"קוגיטו" עליה חתומה החברה – ראה הרחבה
להלן ובפרק  22בנושא הסכם מימון קוגיטו.

ראה נספח ג' -

התפלגות תנועות לחן נגדיים בכרטסת הנהלת חשבונות של מר אמיר כבירי והצגת כל תנועות הכרטסת שנוהלה
בקבוצת הכדורגל הפועלת תל אביב על שם מר אמיר כבירי.

 .18.29להלן פירוט התנועות בכרטסת הנהלת החשבונות המנוהלת על שם אמיר כבירי לעונת המשחקים ,2016-17
המופיעות גם בדפי הבנק (שהוקלדו למערכת הנהלת החשבונות בחברה) ,כדלקמן:
עונה
רישום
בהנהח"ש -
שיש גם
מקבילה
בדפי בנק
!

[]2
עונה 16/17
[]2
[]3

התחייבות
להשקעת
בעלים –
בקרה
תקציבית
()₪
16,150,000

תנועות
הנהח"ש
לחובת
אמיר כבירי
()₪
3,256,900

תנועות
הנהח"ש
לזכות
אמיר כבירי
[]3
()₪

השקעה
בפועל
בהתאם לדפי
בנק
בקבוצה
()₪

13,759,473

10,502,573

הלוואה
מקוגיטו
שהופקדה
בחן הבנק של
החברה

השקעה
בפועל של
אמיר כבירי

()₪
10,502,573

0

התפלגות התנועות בוצע בהתאם ל"תאריך ערך" במערכת הנהלת חשבונות ,מחודש  6/15ועד .5/16
הסכום כולל סך של  ₪ 10,502,573שהתקבלו מהלוואה מ"קוגיטו" עליה חתומה החברה – ראה הרחבה
להלן ובפרק .22

ראה נספח טו'  -פירוט תנועות בכרטסת הנהלת החשבונות המנוהל בחברה בגין אמיר כבירי שמופיעות גם בחשבון הבנק מספר
.223461

עמוד  130מתוך 728

 .18.30ניתן להיווכח מהטבלה לעיל ,כי כל סכום ההשקעה בפועל שהתקבל בחשבונות הבנק של החברה ממר אמיר כבירי
בעונת המשחקים  2016-17הוא בסך של ( ₪ 10,502,573תנועות "זכות" בניכוי תנועות ב"חובה" שהתקבלו בפועל
בבנק).
יודגש :המדובר בסכום הנמוך בכ ₪ 2,000,000 -מהכספים שהועברו מחברת "קוגיטו" לחשבון הבנק של חברה
פרטית בבעלות מר כבירי (סופרמטיסט) בסך  - ₪ 12,500,000זאת בזמן שהחברה בפירוק עצמה (קבוצת הכדורגל
הפועל תל אביב) היא זו ולא אחרת החתומה על הסכם ההלוואה למול "קוגיטו" ולחשבונות הבנק של החברה היו
צריכים להיות מופקדים כספי ההלוואה מ"קוגיטו"  -כפי שמצוין באופן מפורש בהסכם ההלוואה החתום.
בפועל ,רק כ ₪ 10,500,000 -הועברו ממר כבירי לחברה ולא כל סכום ההלוואה בסך  ₪ 12,500,000שהתקבל אצל
אמיר כבירי.
(ראה בהרחבה בנושא הסכם מימון "קוגיטו"  -בהמשך הפרק להלן ובפרק .)21
 .18.31נמסר לח"מ על ידי יו"ר הרשות לבקרה תקציבית בהתאחדות לכדורגל ,כי לא ניתן ולו פעם אחת אישור לבעלי
קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב למשוך כספים מחשבונות הבנק של הקבוצה ,ואישור כאמור לא יכול היה להינתן
לאור מצבה הפיננסי של הקבוצה.
ניתוח התפתחות השקעות בכרטסת של מר אמיר כבירי בהפועל תל אביב לאורך השנים
 .18.32הח"מ ביצע ניתוח של תנועות ה"זכות" (תקבולים) בחשבונות הבנק של החברה הרשומים בכרטיס הנהלת
החשבונות של מר אמיר כבירי.
 .18.33במהלך הניתוח בוצעה בחינה של הגורם המעביר את הכספים לחשבונות הבנק של הקבוצה וכן הלוואות שניתנו על
ידי גורמים שונים (בכלל זה :מר דניאל קרול" ,קוגיטו" ,עו"ד שניצר ב"כ מר מני ויצמן ,חברות ניכיון צ'קים
ואחרים) לצורך פעילות החברה.
 .18.34מרבית הכספים שנרשמו על שם מר אמיר כבירי בכרטיס הנהלת החשבונות על שמו  -הינם כספים שהועברו בפועל
לחברה על ידי גורמים אחרים ובחלק מהמקרים מר אמיר כבירי היווה רק "צינור" להעברת כספים ממשקיעים
אחרים לקבוצה.
 .18.35להלן תרשים המציג את התפתחות היתרה של הכספים שרשמו ל"זכות" אמיר כבירי והועברו לחברה ,תוך ניכוי
ההשקעות שבוצעו על ידי גורמים אחרים ,כדלקמן:
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ראה נספח נט'  -ריכוז תשלומים המפורטים במכתב ב"כ דניאל קרול למר כבירי ומר ויצמן מתאריך  12.4.17והמכתב עצמו.
ראה נספח ס'  -אסמכתאות ומכתבים בנושא תשלומים במסגרת הלוואה "קוגיטו".
ראה נספח סו'  -פירוט זהות מעביר הכספים לחברה ברישומי "זכות" בכרטסת של מר אמיר כבירי.

דוגמאות למקרים שאחרים העבירו כסף לחשבונות הבנק של החברה  -והכספים נרשמו בהנהח"ש לזכות אמיר כבירי
 .18.36דוגמה מס'  5 :1העברות כספיות בסך כספי מצטבר של  - ₪ 2,453,000שבוצעו מחשבון בנק בנאמנות של מר מני
ויצמן בניהול עו"ד שניצר יואב (בין התאריכים  20.7.15ועד  (30.8.15לחשבון הבנק של הקבוצה (חן - )223461
שנרשמו במערכת הנהלת החשבונות לזכות אמיר כבירי ,כדלקמן:
להלן העתק תנועות הבנק בדפי הבנק של החברה:
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להלן העתק דוגמאות של הוראות בחתימת מר מני ויצמן לבנק פועלים סניף  609בו מתנהל חשבון בנק בנאמנות של
מר מני ויצמן באמצעות עו"ד שניצר יואב  -לבצע את העברות הכספיות הנ"ל מחשבון הבנק בנאמנות לחשבון הבנק
של החברה ,כדלקמן:
מני ויצמן מנחה את בנק פועלים בתאריך 12.8.15
להעביר סך של  ₪ 300,000מחשבון הנאמנות שלו בניהול
עו"ד יואב שניצר לחשבון הבנק של החברה
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מני ויצמן מנחה את בנק פועלים בתאריך 6.8.15
להעביר סך של  ₪ 420,000מחשבון הנאמנות שלו
בניהול עו"ד יואב שניצר לחשבון הבנק של החברה

רישום התקבולים שהועברו לחשבון הבנק של החברה מחשבון הנאמנות של מר מני ויצמן בניהול עו"ד שניצר יואב
בסך כספי מצטבר של  - ₪ 2,453,000בוצע בכרטיס הנהלת החשבונות לזכות מר אמיר כבירי ,כדלקמן:

 .18.37דוגמה מס'  :2העברה כספית מחברת יוניט קרדיט ( )Unet Credit Ltdהעוסקת בתחום מימון חוץ בנקאי וניכיון
צ'קים בסך  ₪ 180,000לחשבון הבנק של החברה מספר  233461בתאריך  – 18.4.16נרשמה במערכת הנהלת
החשבונות לזכות אמיר כבירי ,כדלקמן:

רישום התקבולים מחברת  Unet Credit Ltdבסך כספי של  - ₪ 180,000בכרטיס הנהלת חשבונות לזכות מר אמיר
כבירי ,כדלקמן:
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דוגמאות למקרים שמר דניאל קרול העביר כספים בשם החברה (לצורך רכישת שחקנים)  -והכספים נרשמו בהנהח"ש
לזכות אמיר כבירי
 .18.38דוגמה מס'  :3מר דניאל קרול משלם בתאריך  25.2.16סך של  160,000יורו ( )₪ 688,160באופן ישיר מחשבון הבנק
שלו לחשבון הבנק של קבוצת הכדורגל ( FC KAISERSLAUTERNפ.צ קייזרסלאוטרן ליגה גרמנית)  -והתשלום
נרשם בכרטיס הנהח"ש על שם מר אמיר כבירי.
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להלן סוויפט התשלום
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 .18.39דוגמה מס'  :4מר דניאל קרול משלם פעם נוספת בתאריך  15.2.16סך של  250,000יורו ( )₪ 1,086,250באופן ישיר
מחשבון הבנק שלו לחשבון הבנק של קבוצת הכדורגל ( FC BATE LTDבאטה בוריסוב בליגה הבלארוסית) בגין
רכישת השחקן נמניה ניקוליץ  -והתשלום נרשם בכרטיס הנהח"ש על שם מר אמיר כבירי.
להלן סוויפט התשלום
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 .18.40רישום התשלומים של מר דניאל קרול מדוגמאות מס'  4ו 5 -הנ"ל בסך  160,000יורו ( )₪ 688,160ובסך 250,000
יורו ( - )₪ 1,086,250בכרטיס הנהלת חשבונות לזכות מר אמיר כבירי ,כדלקמן:

דוגמאות למקרים בהם מר אמיר כבירי היה רק "צינור" להעברת כספים לחברה מאחרים
 .18.41דוגמה מס'  :5מר דניאל קרול מעביר סך כספי של  ₪ 2,500,000לחשבון הבנק של מר אמיר כבירי ,ובאותו היום,
מר כבירי מעביר את אותו סכום בדיוק מהחשבון בנק שלו לחשבון הבנק של החברה ,כדלקמן:
אסמכתא להעברת  2,500,000ש"ח מדניאל קרול לחן הבנק של אמיר כבירי בתאריך :9.12.15
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העברה באותו היום בתאריך  9.12.15ובאותו סכום  ₪ 2,500,000מחשבון הבנק של מר כבירי לחשבון הבנק של החברה
מספר  223461בבנק פועלים ,כדלקמן:

רישום העברה בכרטסת הנהלת החשבונות המנוהלת בחברה לזכות מר אמיר כבירי ,כדלקמן:

 .18.42דוגמה מס'  :6מר דניאל קרול מעביר סכומי כסף ל  .MEYHEN INTERNAאותם כספים מועברים בימים
סמוכים מחברת  MEYHEN INTERNAלחשבון הבנק של החברה .הכספים המתקבלים מ MEYHEN
 INTERNAנרשמים בכרטסת הנהלת חשבונות לזכות מר אמיר כבירי.
אסמכתאות להעברת  890,000דולר (ב 3 -העברות 330,000 :דולר ן 2 -העברות של  280,000דולר כל אחת) ממר
דניאל קרול ל  , MEYHEN INTLבתאריכים  11.4.16 ,8.3.16ו:20.4.16 -

העברת  280,000דולר בתאריך 11.4.16

העברת  280,000דולר בתאריך 20.4.16

מדניאל קרול ל MEYHEN INTL.

מדניאל קרול ל MEYHEN INTL.
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העברת  330,000דולר בתאריך 8.3.16
מדניאל קרול ל MEYHEN INTL.

אסמכתאות להעברת  890,000דולר בניכוי עמלה (העברה בסך  330,000דולר ו 2 -העברות של  280,000דולר כל
אחת ,בניכוי עמלה) מ  MEYHEN INTERNAלחשבון הבנק  223461מט"ח של החברה ,בתאריכים ,16.3.16
 14.4.16ו :21.4.16
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 .18.43רישום התקבולים מ  MEYHEN INTERNAבסך כספי מצטבר של  - ₪ 3,379,943בכרטיס הנהלת חשבונות
לזכות מר אמיר כבירי ,כדלקמן:
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דוגמאות למקרים בהם החברה חתמה על הסכם הלוואה ,הכספים התקבלו ישירות מהמלווה ,וזיכו את הכרטיס של
אמיר כבירי:
 .18.44דוגמה מס'  :7החברה הלוותה וחתמה על הסכם קבלת הלוואה מחברת Progressive Fainancial Investments
( SAהמלווה) בתאריך  - 14.5.15לקבלת הלוואה בסך  200,000יורו בשיעור ריבית של  2%לחודש לתקופה של
חודשיים בלבד (לאמור :העברת סך כספי של  192,000יורו ,לאחר ניכוי  8,000יורו ריבית ,המהווים ₪ 820,064
במועד ביצוע העברה הכספית).
הכספים הופקדו ישירות מהמלווה בחשבון הבנק מספר  223461של החברה בתאריך .21.5.15
הכספים שהופקדו בחשבון החברה  -נרשמו במערכת הנהלת החשבונות כהלוואה וכספים שהזרים מר אמיר כבירי,
כדלקמן:
העתק הפתיח להסכם ההלוואה:
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להלן העתק סעיף  2להסכם ההלוואה הכולל את תנאי ההלוואה:

ראה נספח סד'  -הסכם הלוואה בין החברה לחברת  Progressive Fainancial Investments SAמתאריך .14.5.15

להלן אסמכתא להעברת כספי ההלוואה לחשבון הבנק של החברה:
תיעוד העברת הכספים בדפי בנק חשבון בנק פועלים  223461מט"ח מתאריך :21.5.15
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העברת הכספים במסגרת ההלוואה עליה חתומה החברה נרשמה כהזרמת כספים של הבעלים ולזכות מר אמיר
כבירי ,כדלקמן:
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דוגמא למקרה בו מר אמיר כבירי לקח הלוואה אישית ולא עמד בפרעון  -והחוב נפרע על ידי מר עידו חג'ג'
 .18.45דוגמה מספר  :8במהלך החקירה של מר עידו חג'ג' (אחד הבעלים לשעבר בקבוצה) ביום  8בינואר  ,2018העיד
האחרון בפני המפרקים ,כי מר כבירי ביקש לקבל הלוואה אישית בסך  ₪ 500,000ממלווה חוץ בנקאי (מר
סבסטיאן מחברת "איי .איי .איתמר השקעות בע"מ") לצורך העברת הכסף לחברה (קבוצת הפועל תל אביב).
עוד נמסר במהלך החקירה על ידי מר חג'ג' ,כי לאחר שמר כבירי לא עמד בהתחייבויות שלו לפרוע את ההלוואה
והחברה נכנסה להליכי פירוק ,חג'ג' נאלץ לפרוע את ההלוואה במקומו של כבירי בפריסת תשלומים של ₪ 50,000
כל אחד ותשלום נוסף בסך .₪ 100,000
ראה נספח סה'  -העתק הקטע הרלוונטי בפרוטוקול החקירה של מר עידו חג'ג' מיום  8בינואר  2018ומסמך המתעד את החזר ההלוואה על ידי
מר עידו חג'ג' בתשלומים בסך  ₪ 50,000לחברת "איי .איי .איתמר השקעות בע"מ".

הח"מ איתר תנועת אחת בסך  ₪ 500,000שנרשמה לזכות מר כבירי בתאריך  ,16.5.16כדלקמן:
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הסכם מימון "קוגיטו"
 .18.46בסמוך למועד הפירוק ,החברה חתמה על הסכם מימון עם חברת "קוגיטו קפיטל אס.אם.אי שותפות מוגבלת"
(להלן :קוגיטו") לצורך הקמת אצטדיון בעיר בת-ים (להלן" :הסכם מימון") .התקבלו  12.5מיליון  ₪מהמלווה
קוגיטו והם הועברו על פי הוראת מר כבירי לחברה בבעלותו ,סופרמטיסט.
 .18.47בהתאם לניתוח התקבולים בכרטיסי הנהלת החשבונות שנוהל על שם מר כבירי (כמוצג בטבלה לעיל) ,דפי בנק של
החברה ודיווח שהתקבל מנציגו של מר כבירי אודות הכספים שהשקיע בחברה עולה ,כי הסכום בסך ₪ 10,958,365
בגין הלוואה מ"קוגיטו" התקבל בחברה ,כדלקמן:
 .18.47.1סך של  ₪ 5,310,000התקבל בחשבונות הבנק של החברה ישירות מחברת סופרמטיסט שבבעלות מר
כבירי בגין הלוואה מ"קוגיטו" ,ונרשמו בכרטיס הנהלת החשבונות המנוהל לזכות מר כבירי.
( 4העברות כספיות בסך מצטבר של  ₪ 4,290,000הופקדו בחן בנק  ,223461העברה אחת בסך ₪ 420,000
הופקדה בחן בנק  49224והפקדה נוספת בסך  ₪ 600,000הופקדה בחן בנק .)223917
ראה נספח מא'  -דפי בנק להפקדת כספים בחן הבנק של החברה מחברת סופרמטיסט.

 .18.47.2סך נוסף של  ₪ 5,285,000התקבל בחשבונות הבנק של החברה מכבירי בגין הלוואה שהחברה וכבירי
חתמו למול "קוגיטו" ,ונרשמו בכרטיס הנהלת החשבונות המנוהל על שם כבירי.
האמור לעיל עולה בין היתר ,ממכתב שהעביר מר כבירי למפרקים הכולל אקסל שמפרט את העברות
הכספיות שביצע .מתוך האקסל ניתן ללמוד ,כי חלק מכספי ההלוואה של קוגיטו ,הועברו לחשבון
סופרמטיסט  ,משם לחשבונו הפרטי של כבירי ומשם לחברה ,ונרשמו לזכותו בכרטיס הנהלת חשבונות
בחברה ,כביכול כהשקעת בעלים.
ראה נספח נז'  -דיווח מר כבירי אודות העברות כספיות לקבוצה כפי שהתקבל מעדי ברונשטיין במייל מתאריך .7.3.17

 .18.47.3סך של  ₪ 83,635( ₪ 363,635ו )₪ 280,000 -שולמו ישירות על ידי מר כבירי לשחקן בובמה קלאודיו,
ונרשמו בכרטיס הנהלת החשבונות המנוהל על שם כבירי.
 .18.48הרחבה בנושא הסכם "קוגיטו" ראה בפרק  21להלן.
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 .19חתימות ומיקומן זהה לחלוטין  -בטפסי העברות כספיות למר אמיר כבירי
חתימות מורשי חתימה על גבי טפסי העברות בנקאיות
 .19.1הח"מ איתר מספר טפסי העברות בנקאיות שבוצעו למר אמיר כבירי בסמוך למועד פירוק הקבוצה.
 .19.2ניתן להיווכח ,כי החתימות ומיקומן זהה לחלוטין בכל טפסי העברות הכספיות.
 .19.3הנ"ל מהווה חשש ,לכאורה ,לחתימות "בלאנקו" של מרשי החתימה.
 .19.4להלן דוגמאות לחתימות על גבי טפסים לביצוע העברות כספיות למר כבירי ,כדלקמן:
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צילום חתימות מוטבעות על טופס העברה בנקאית
 .19.5הח"מ מצא מסמך וורד לביצוע העברות בנקאיות הכולל חתימות בצבע של מורשי החתימה כתמונה ,המודבקת
במסמך וורד ,כדלקמן:

העברות הכספיות בוצעו על ידי סמנכ"ל הכספים ולבקשת אמיר כבירי ,כדלקמן:
 .19.6ניתן להיווכח ,כי העברות בוצעו על ידי מר תומר נשר סמנכ"ל הכספים בחברה ולבקשת מר כבירי ,כפי שמתועד
בתכתובת דואר אלקטרוני מתאריך  ,3.8.16כדלקמן:
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 .20ניכיון צ'קים  -מצוקה תזרימית
חברות ניכיון
 .20.1הח"מ מצא ,כי החברה ביצעה פעולות רבות של ניכיון צ'קים עתידים כנגד מזומן החל מחודש  – 4/15בקיזוז
תשלום עמלות ניכיון גבוהות.
 .20.2פעולות ביצוע ניכיון צ'קים על ידי החברה – במטרה להתגבר על קשיים תזרימים – החל ביום  21באפריל .2015
 .20.3הנ"ל מעיד ,בין היתר ,על מצוקה תזרימית פיננסית משמעותית ,זמן רב לפני הקפאת ההליכים של החברה.
 .20.4הח"מ מצא ,כי החברה פעלה בין היתר למול  5חברות ניכיון שונות ,ובכלל זה:
.20.4.1
.20.4.2
.20.4.3
.20.4.4
.20.4.5

פנינסולה בע"מ
אחים נאווי בע"מ
איי.איי איתמר השקעות בע"מ
ס.יהודה השקעות ופיננסים בע"מ
א.ד .פז יזום והשקעות ( )2000בע"מ -

כרטסת הנהלת חשבונות מספר .500100
כרטסת הנהלת חשבונות מספר .500012
כרטסת הנהלת חשבונות מספר .500568
כרטסת הנהלת חשבונות מספר .500049
כרטסת הנהלת חשבונות מספר .500586

 .20.5מסקירת כרטיסי הנהלת החשבונות עולה ,כי היקף עסקאות הניכיון שביצעה החברה בתקופה של כ 20 -חודשים
לפני מועד הפירוק – הסתכם לסך של כ ,₪ 15,000,000 -כדלקמן:
מספר
כרטיס
500100
500012
500568
500049
500586

מספר
תנועות
בכרטיס

שם חברת ניכיון

פנינסולה בע"מ
אחים נאווי
איי .איי .איתמר השקעות בעמ
ס .יהודה השקעות ופיננסים בע"מ
א.ד .פז ייזום והשקעות ( )2000בע"מ

33
6
30
14
5

חובה

זכות

תאריך
תנועה
ראשון

תאריך
תנועה
אחרון

()₪

()₪

21/04/15
03/08/15
11/02/16
31/03/16
23/08/16

19/05/16
10/12/15
21/10/16
30/11/16
21/10/16

6,700,000
1,500,000
4,500,000
660,000
358,948

6,700,000
1,500,000
5,934,968
851,472
535,598

13,718,948

15,522,038

שיטת הניכיון
 .20.6שיטת הניכיון בוצעה באמצעות תקבולים עתידים שהחברה קיבלה (לדוגמה :צ'קים עתידיים ממשרד הכרטיסים
"לאן") או צ'קים עצמאיים של החברה שנופקו לתאריך פירעון עתידי – כנגד קבלת מזומנים בניכוי עמלת הניכיון
באופן מיידי.
בכך ,קיבלה החברה הלוואה לזמן קצר.
 .20.7נדגיש ,כי במקביל לביצוע עסקאות ניכיון תוך תשלום עמלות ניכיון גבוהות – בעלי המניות בחברה משכו כספים
מחשבונות הבנק של החברה.
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 .20.8להלן דוגמה לניכיון צ'קים כולל אסמכתאות ,כדלקמן:
 .20.8.1החברה מעבירה צ'ק מספר  3785מחשבון הבנק שלה מספר  223461על סך  ₪ 500,000בתאריך – 24.7.16
לחברת הניכיון "איי.איי .איתמר השקעות בע"מ" – לתאריך פירעון עתידי  ,24.10.16כדלקמן:

 .20.8.2חברת הניכיון "איי.איי .איתמר השקעות בע"מ" מנפיקה קבלה מספר  8087בתאריך  – 24.7.16בגין הצ'ק
שהתקבל הכולל ניכוי עמלה בסך  ,₪ 28,128כדלקמן:
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 .20.8.3חברת הניכיון "איי.איי .איתמר השקעות בע"מ" מעבירה בתאריך  – 25.7.16סך של  ₪ 471,872לחברת
ניכיון אחרת "ליאם מימון השקעות בע"מ" ,כדלקמן:
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 .20.8.4חברת הניכיון "ליאם מימון השקעות בע"מ" מעבירה סך של  ₪ 471,872לחשבון הבנק של החברה,
כדלקמן:

תחילת ביצוע ניכיונות צ'קים בחודש  – 4/15חברת ניכיון "פנינסולה בע"מ"
 .20.9מסקירת כרטיסי הנהלת החשבונות שנוהלו למול חברות ניכיון ניתן להיווכח ,כי ניכיון הצ'קים המעיד על החמרה
מהותית במצב התזרימישל החברה – החל מחודש אפריל .2015
בתאריך  ,21.4.15החברה מסרה  2צ'קים (מקופת צ'קים – כרטיס הנהלת חשבונות מספר  )301102עם תאריכי ערך
עתידים (לתאריך  25.11.15ו )25.12.15 -בסך של  ₪ 1,000,000כל אחד (סך מצטבר של  )₪ 2,000,000וקיבלה
בתמורה  ,₪ 1,815,858לאחר ניכוי עמלה בסך .₪ 184,181
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להלן כרטסת הנהלת חשבונות של חברת הניכיון "פנינסולה בע"מ" מספר  ,500100כדלקמן:

חברת ניכיון "אחים נאווי"
 .20.10מסקירת כרטיסי הנהלת החשבונות שנוהלו למול חברות ניכיון ניתן להיווכח ,כי ניכיון הצ'קים למול חברת "אחים
נאווי" – החל ביום  3באוגוסט .2015
במועד זה ,החברה מסרה  3צ'קים עם תאריך פירעון עתידי שקיבלה משרד הכרטיסים "לאן" בסך  ₪ 500,000כל
אחד (סך מצטבר של  )₪ 1,500,000וקיבלה בתמורה סך של  ,1,431,566לאחר ניכוי עמלת ניכיון בסך .₪ 68,434
להלן כרטסת הנהלת חשבונות של חברת הניכיון "אחים נאווי בע"מ" מספר  ,500012כדלקמן:
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חברת ניכיון "איי.איי איתמר השקעות בע"מ"
 .20.11החברה החלה לפעול עם חברת הניכיון "איי.איי איתמר השקעות בע"מ" בתאריך  11.2.16בפעולה חריגה למימון
הלוואה וניכיון צ'ק פרטי של מר כבירי – והשתת עמלת הניכיון על החברה (ראה בהרחבה בפרק " 22ניכיון צ'קים
פרטים של מר כבירי במשולב עם הפועל תל אביב" להלן).
 .20.12ניתן להיווכח ,כי בוצעו פעולות ניכיון רבות במהלך שנת  2016ובסמוך למועד הפירוק ,כדלקמן:
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חברת ניכיון "ס.יהודה השקעות ופיננסים בע"מ" ו"א.ד פז ייזום והשקעות ( )2000בע"מ"
 .20.13להלן כרטיסי הנהלת החשבונות של חברות הניכיון "ס.יהודה השקעות ופיננסים בע"מ" ו"א.ד פז ייזום והשקעות
( )2000בע"מ".
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 .21הסכם מימון "קוגיטו"  -העברת הכסף לחברת סופרמטיסט בבעלות אמיר כבירי
 .21.1בסמוך למועד הפירוק ,בתאריך  8בספטמבר  2016החברה חתמה על הסכם מימון עם חברת "קוגיטו קפיטל
אס.אם.אי שותפות מוגבלת" (להלן :קוגיטו") לצורך הקמת אצטדיון בעיר בת-ים (להלן" :הסכם מימון"),
כדלקמן:

 .21.2החברה חתמה על הסכם המימון ,כאשר מר אמיר כבירי ומר מני ויצמן ערבים באופן אישי להחזר ההלוואה
ומציגים בטוחות אישיות להסכם המימון ,כמפורט בסעיף  9להסכם המימון.
 .21.3למרות שהחברה חתמה על ההסכם המימון ואף מצוין במפורש בהסכם ההלוואה החתום ,שכספי ההלוואה יועברו
לחשבון הבנק של החברה ,הכסף הועבר בפועל ,הלכה למעשה ,לחשבון הבנק של חברה פרטית בבעלות מר אמיר
כבירי ,כמוסבר להלן.
 .21.4בהתאם לסעיף  4.3להסכם המימון החתום נדרש להפקיד את כספי המימון בחשבון הבנק של החברה מספר
 223461בסניף  776של בנק פועלים ,כדלקמן:
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חשבן בנק
של החברה!

 .21.5מסקירת הח"מ עולה ,כי במסמכי "בקשה למשיכת הלוואה ממסגרת האשראי" שמוען ל"קוגיטו" ונחתמו ביום 12
בספטמבר  2016וביום  10בנובמבר  2016על ידי מר כבירי מצוין ,כי יש להעביר את כספי המימון לחשבון
 746200/51בבנק לאומי השייך לחברת סופרמטיסט גרופ בע"מ (להלן" :סופרמטיסט") ,שהינה חברה פרטית
בבעלות מלאה של מר אמיר כבירי ,כדלקמן:

לא חשבון של החברה

ראה נספח טז' – מסמכי הבקשה למשיכת הלוואה ממסגרת האשראי מקוגיטו שנחתם ביום  12בספטמבר  2016וביום  10בנובמבר
.2016
ראה נספח יח'  -דוח רשם החברות לחברת "סופרמטיסט גרופ בע"מ" מתאריך .14.3.17
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 .21.6מר אמיר כבירי ביקש במכתב מיום  10בנובמבר  2016להעביר את הכספים לחשבון בנק לחברה פרטית שבבעלותו
"במקום" ולא כפי שמצוין בהסכם המימון החתום ,כדלקמן:

 .21.7מסקירת הח"מ עולה ,כי החברה לא קיבלה תקבולים מ"קוגיטו" באופן ישיר לחשבונות הבנק שלה.
כספי המימון הועברו לחשבון  746200/51בבנק לאומי השייך לחברת סופרמטיסט ,שכאמור הינה חברה פרטית
בבעלות מלאה של מר אמיר כבירי.
ראה נספח יז'  -אישורי העברת סכומי המימון מ"קוגיטו" לסופרמטיסט בסך  ₪ 7,431,250ביום ( 15.9.16קרן בסך )₪ 7,500,000
ותשלום קרן נוסף בסך  ₪ 5,000,000ביום .10.11.16

 .21.8תביעת חוב בסך  ₪ 20,078,940הוגשה בתיק הפירוק .כמו כן ,דרישה להשבת כספים בסך  ₪ 19,625,666בגין הסכם
המימון (מתוכם סך של  ₪ 12,500,000הינה קרן ההלוואה) נשלחה למר כבירי ביום  13בפברואר  2017מב"כ
קוגיטו.
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 .22ניכיון צ'קים פרטיים של מר כבירי במשולב עם צ'קים של הפועל תל אביב
מקרה מס' 1
תיאור תמציתי של המקרה
 .22.1מניתוח מסמכים על ידי הח"מ נתגלו פעולות כספיות של ניכיון צ'קים אותן ביצע מר אמיר כבירי מחשבון הבנק
הפרטי שלו במשולב עם צ'קים מחשבון הבנק של החברה ,בריבית "שוק אפור" (כ  18%שנתי)  -תוך השתת הריבית
על קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב.
 .22.2הפעולות בוצעו בתנועות כספיות "סיבוביות" – בין  2חברות ניכיון שונות – היוצרות קושי להתחקות אחר
הפעולות.

 .22.3התנועות הכספיות כוללות  3עסקאות במקביל (המתרחשות באותו היום):
 .22.3.1עסקה  :1כבירי מציג צ'ק מחשבון הבנק האישי שלו בסך  ₪ 150,000לחברת ניכיון  1לתאריך פרעון .1.4.16
בקבלה שנופקה לו מתאריך  11.2.16מצוין ,כי העמלה בגין הניכיון הינה בסך  .₪ 7,024העמלה נוכתה בפועל
מהחברה.

 .22.3.2עסקה  :2מתן צ'ק מזומן בסך  ₪ 150,000מחשבון הבנק של קבוצת הכדורגל הפועל ת"א לחברת ניכיון – 1
כנגד תקבול במזומן (באותו היום) בסכום של  ₪ 142,976מחברת ניכיון .2
מדובר בעסקת החלפת מזומן במזומן (באותו היום) – בה גלום תשלום ריבית בסך ( ₪ 7,024ריבית ניכיון) –
ללא תמורה כלכלית להפועל (נהפוכו – הפועל תל אביב ניזוקה כספית למימון הלוואה פרטית של כבירי).
 .22.3.3עסקה  :3העברות כספיות פנימיות בין חברות הניכיון לאיזון התשלומים.
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תרשים לתיאור התנועות הכספיות (ניכיון צ'ק פרטי במימון קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב)
 .22.4להלן תרשים המתאר את פעולות הכספיות בין :קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב –  2חברות ניכיון צ'קים – וחשבון
הבנק האישי של אמיר כבירי ,כדלקמן:
11/02/2016

₪ 150,000

חשבון בנק אמיר כבירי
[בנק  11סניף  127חשבון ]16210

צ'ק אישי מס' 80000432
₪ 150,000
לתאריך פרעון 1.4.16

[חברת ניכיון ]1

עמלת ניכיון
₪ 7,024

11/02/2016

איי.איי איתמר
השקעות בע"מ

11/02/2016
העברה בנקאית
₪ 142,976

ליאם מימון
השקעות בע"מ
[חברת ניכיון ]2

מימון עמלת ניכיון בסך ₪ 7,024
11/02/2016
צ'ק מספר 2797

₪ 150,000
חשבון בנק הראל אחזקות
הפועל תל אביב

11/02/2016
העברת זה"ב

₪ 142,976

[בנק  12סניף  776חשבון ]223461

[*] המספרים בסוגרים מציינים את מספרי האסמכתאות המצורפות להלן.

תיאור הפעולות הכספיות ואסמכתאות:
 .22.5בתאריך  – 11.2.16אמיר כבירי הציג צ'ק מספר  80000432מחשבון הבנק הפרטי שלו [בנק  ,11סניף ,127
חשבון  ]16210בסך  - ₪ 150,000הנושא תאריך פירעון  – 1.4.16לחברת ניכיון "איי.איי איתמר השקעות
בע"מ" (חברת ניכיון .)1

אסמכתא 1

 .22.6חברת הניכיון "איי.איי איתמר השקעות בע"מ" הנפיקה קבלה מספר  7295בגין פדיון הצ'ק בסך .₪ 150,000

 .22.7חברת הניכיון "איי.איי איתמר השקעות בע"מ" – גבתה עמלת ניכיון בסך ( ₪ 7,024מגלם שיעור עמלה
שנתית של .)34%

אסמכתא 3

 .22.9קבוצת הכדורגל הפועל ת"א הפיקה צ'ק מספר  2797מחן הבנק שלה מספר  – 223461בסך  ₪ 150,000הנושא
תאריך פירעון  11.2.16למוטב "איי.איי איתמר השקעות בע"מ" (חברת ניכיון .)1
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אסמכתא 2

 .22.8חברת הניכיון "איי.איי איתמר השקעות בע"מ" (חברת ניכיון  )1ביצעה העברה בסך ₪ 150,000( ₪ 142,976
בניכוי עמלת ניכיון בסך  – )₪ 7,024לחברת ניכיון אחרת "ליאם מימון השקעות בע"מ" (חברת ניכיון  – )2בה
מצוין "לכבוד גרוס כבירי אמיר" (שובר תשלום מס' .)13289

 .22.10חברת הניכיון "איי.איי איתמר השקעות בע"מ" – מנפיקה קבלה מספר  – 7511בגין פדיון הצ'ק בסך 150,000
 ₪שהתקבל מחשבון הבנק של הפועל תל אביב ,בתאריך .28.3.17

אסמכתא 4

 .22.11חברת הניכיון "ליאם מימון השקעות בע"מ" (חברת ניכיון  – )2ביצעה העברת זה"ב לחשבון בנק מספר
 223461של הפועל תל אביב – בסך של .₪ 142,976

אסמכתא 5

 .22.12יש תנועת "זכות" בחשבון של גרוס כבירי אמיר בסך  ₪ 150,000בגין הצ'ק האישי מספר  80000432בכרטיס
"איי.איי איתמר השקעות בע"מ" (חברת ניכיון .)1

אסמכתא 6

 .22.13להלן רישום התנועות הכספיות בכרטסת הנהלת חשבונות על שם הספק "איי.איי איתמר השקעות בע"מ",
כדלקמן:

מקרה מס' 2
 .22.14התנועות הכספיות כוללות  3עסקאות במקביל (המתרחשות באותו היום):
 .22.14.1עסקה  :1כבירי מציג צ'ק מחשבון הבנק האישי שלו בסך  ₪ 500,000לחברת ניכיון  1לתאריך פרעון .25.4.16
בקבלה שנופקה לו מתאריך  25.4.16מצוין ,כי העמלה בגין הניכיון הינה בסך  .₪ 28,094העמלה נוכתה בפועל
מהחברה.
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 .22.14.2עסקה  :2מתן צ'ק בסך  ₪ 500,000מחשבון הבנק של קבוצת הכדורגל הפועל ת"א לחברת ניכיון  1בתאריך
 - 25.4.16כנגד תקבול במזומן (באותו היום) בסכום של  ₪ 471,906מחברת ניכיון .2
מדובר בעסקת החלפת מזומן במזומן (באותו היום) – בה גלום תשלום ריבית בסך ( ₪ 28,094ריבית ניכיון) -
ללא תמורה כלכלית להפועל (נהפוכו – הפועל תל אביב ניזוקה כספית למימון הלוואה פרטית של כבירי).
 .22.14.3עסקה  :3העברות כספיות פנימיות בין חברות הניכיון לאיזון התשלומים.

תרשים לתיאור התנועות הכספיות (ניכיון צ'ק פרטי במימון קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב)
 .22.15להלן תרשים המתאר את פעולות הכספיות בין :קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב –  2חברות ניכיון צ'קים – וחשבון
הבנק האישי של אמיר כבירי ,כדלקמן:

[*] המספרים בסוגרים מציינים את מספרי האסמכתאות המצורפות להלן.
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 .22.16להלן רישום התנועות הכספיות בכרטסת הנהלת חשבונות על שם הספק "איי.איי איתמר השקעות בע"מ",
כדלקמן:
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מקרה 1

אסמכתא מס' 1

קבלה שנופקה על ידי חברת ניכיון "איי.איי .איתמר השקעות בע"מ" – בגין קבלת צ'ק מספר  80000432בסך ₪ 150,000
לתאריך פירעון  – 1.4.16מחשבון הבנק הפרטי של אמיר כבירי [בנק  ,11סניף  127חשבון מספר ]16210

חשבון הבנק האישי של אמיר כבירי
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מקרה 1
אסמכתא מס' 2
העברה כספית בסך של  142,976מחברת ניכיון "איי.איי איתמר השקעות בע"מ" (חברת ניכיון  )1לחברת ניכיון "ליאם מימון
השקעות בע"מ" (חברת ניכיון .)2

עמוד  167מתוך 728

מקרה 1
אסמכתא מס' 3
צ'ק מחשבון הבנק של הראל אחזקות (הפועל תל אביב) לחברת הניכיון "איי.איי .איתמר השקעות בע"מ" בסך ₪ 150,000
לתאריך פירעון .11.2.16
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מקרה 1
אסמכתא מס' 4
קבלה שחברת הניכיון "איי.איי איתמר השקעות בע"מ" ניפקה להראל אחזקות (הפועל תל אביב) בגין פדיון צ'ק בסך
 ₪ 150,000בתאריך .28.3.16
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מקרה 1
אסמכתא מס' 5
העברת זה"ב מחברת ניכיון "ליאם מימון השקעות בע"מ" להראל אחזקות (הפועל תל אביב) בסך  ₪ 142,975בתאריך
.11/2/16
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מקרה 1
אסמכתא מס' 6
דוח פירוט לשיק אישי  80000432שהתקבל מאמיר כבירי בסך  – 150,000ללקוח " 283גרוס כבירי אמיר" מחברת "איי.איי
איתמר השקעות בע"מ".
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מקרה 2
אסמכתא מס' 7
קבלה מס'  7674שנופקה על ידי חברת ניכיון "איי.איי .איתמר השקעות בע"מ" – בגין קבלת צ'ק מספר  10015בסך 500,000
 ₪בתאריך  25.4.16לתאריך פירעון  – 25.7.16מחשבון הבנק הפרטי של אמיר כבירי [בנק  ,12סניף  776חשבון מספר ]402120

חשבון בנק פרטי של אמיר כבירי
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מקרה 2
אסמכתא מס' 8
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מקרה 2
אסמכתא מס' 9
קבלה שחברת הניכיון "איי.איי איתמר השקעות בע"מ" ניפקה להראל אחזקות (הפועל תל אביב) בגין קבלת צ'ק בסך
 ₪ 500,000בתאריך .25.4.16
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מקרה 2
אסמכתא מס' 10
העברה כספית בסך של  471,906מחברת ניכיון "איי.איי איתמר השקעות בע"מ" (חברת ניכיון  )1לחברת ניכיון "ליאם מימון
השקעות בע"מ" (חברת ניכיון .)2
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מקרה 2
אסמכתא מס' 11
העברת זה"ב מחברת ניכיון "ליאם מימון השקעות בע"מ" להראל אחזקות (הפועל תל אביב) בסך  ₪ 471,906בתאריך
.25/4/16
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מקרה 2
אסמכתא מס' 12
קבלת התמורה בסך  471,096בחשבון הבנק של החברה מספר  – 223461מחברת הניכיון "ליאם מימון השקעות בע"מ" בתאריך
.25.4.16
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 .23שטרי הון
 .23.1נמצא כי בעלי המניות בחברה ומר מני ויצמן השקיעו כספים בחברה בתמורה להנפקת שטרי הון.
 .23.2להלן טבלה של חלק משטרי ההון שנופקו על ידי החברה ,כדלקמן:
מקבל

תאריך

עונת משחקים

סכום ()₪

עידו חג'ג'

2015-16

לא מצוין

2,865,730

מני ויצמן

2014-15

20/12/14

650,000

מאיר תושב (בשם חברת מידן בע"מ)

2014-15

6/3/15

2,200,000

מני ויצמן

2014-15

6/3/15

630,570

בכור צבאן

2014-15

5/3/15

724,461

מני ויצמן

2015-16

29/6/15

350,000

מני ויצמן

2015-16

6/8/15

420,000

מני ויצמן

2015-16

13/8/15

300,000

ראה נספח לז' – דוגמאות לשטרי הון שנופקו על ידי החברה.

 .23.3במסגרת שטר ההון נכתב באופן חד משמעי בסעיף  2לשטר ,כי לא ניתן לפרוע את השטר עד לאחר פירעון כל
ההתחייבויות לכל הנושים ,כדלקמן:
"שטר ההון אינו ניתן לפרעון אלא לאחר פירעון כל ההתחייבויות המנפיקה לכל הנושים
האחרים ובאישור מראש ובכתב של הרשות לבקרת תקציבים".

 .23.4להלן דוגמה לשטר הון שנופק למר בכור צבאן ,כדלקמן:

עמוד  178מתוך 728

עמוד  179מתוך 728

 .24בכור צבאן  -תשלומים לבעל מניות בניגוד להתחייבות בכתב  -תוך הצגת מצגי שווא
 .24.1מר בכור צבאן חתם על הסכם הלוואה עם החברה במהלך חודש  5/2014במסגרתו מר בכור יעניק הלוואה לחברה
בסך  ₪ 1,000,000ברבית שנתית של  .4%בהתאם להוראות סעיף  2.2להסכם ,מועד פרעון ההלואה יהיה בהתאם
לקבלת התמורה בחברה בגין מכירת השחקן עומר דמארי.
ראה נספח סא'  -הסכם ההלואה בין בכור צבאן לחברה בסך  ₪ 1,000,000בריבית  4%מחודש .5.2004

 .24.2סך ההלוואה של  ₪ 1,000,000הועברה לחשבון הבנק של החברה מספר  223461בבנק פועלים בתאריך ,22.5.14
כדלקמן:
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 .24.3ההלוואה הנ"ל נרשמה בכרטסת הנהלת חשבונות מספר  340005על שם בכור צבאן ,כדלקמן:

 .24.4בתאריך  31.12.14נרשם בכרטסת על שם בכור צבאן חיוב ריבית בסך  ₪ 23,475בגין ההלוואה הנ"ל ,המהווה
ריבית של  4%שנתי מסכום ההלוואה  ₪ 1,000,000באופן יחסי לכ 7 -חודשים מתוך השנה.
 .24.5בתאריך  7.8.14נחתם "הסכם דחיית תשלום הלוואה" בין מר בכור צבאן לחברה בה אישר מר בכור צבאן הארכת
החזר ההלוואה עד לתאריך  ,15.6.15באותם תנאים של ההסכם המקורי .להלן העתק הסכם הארכה מתאריך
:7.8.14
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 .24.6במהלך חודש נובמבר  2014נציגות אופ"א מציינת בפני הקבוצה ,כי לא הוזרם בכלל הון בעלים בעונות 2013 ,2012
ו 2014 -וכי הגרעון המצטבר הוא בסך  12.4מיליון אירו וכי הקבוצה צפויה לסנקציות בשל כך.
ראה נספח סג'  -תכתובת דואר אלקטרוני מנציג אופ"א לקבוצת הפועל תל אביב במהלך חודש נובמבר .2014

 .24.7כפי שעלה בחקירות על ידי המפרקים ,לצורך הקטנת היקף ההלוואות המוצג בדוחות הכספים ויפוי הדוחות
הכספיים למול אופ"א  -החל מהלך של המרת הלוואות בעלים לשטרי הון .המהלך בוצע מול מספר בעלי מניות
ובינהם מר בכור צבאן.
 .24.8החברה חתמה על הסכם שטר הון עם מר בכור צבאן בתאריך  ,5.3.15כדלקמן:
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 .24.9סכום שטר ההון הנ"ל בסך  ₪ 724,461מתאריך  5.3.15הינו סך ההלוואה של  ₪ 1,000,000בתוספת  4%ריבית
ובהפחתת  ,₪ 300,000שהועברו למר בכור צבאן  3ימים לאחר מכן ,כמפורט להלן.
 .24.10נמצא ,כי  3ימים בלבד לאחר שהחברה חתמה על הסכם שטרי הון עם מר בכור צבאן בתאריך  ,5.3.15בוצעה
העברה בנקאית בסך  ₪ 300,000בתאריך  8.3.15מהחברה למר בכור צבאן וזאת בניגוד להסכם דחיית תשלום
ההלוואה מיום  .7.8.14העברה בנקאית ,נוספת ,בסך  ₪ 300,000שהינה חריגה אף יותר בוצעה בתאריך 16.8.2015
שכן מדובר במשיכת חלק משטר ההון שהונפק בתאריך  ,5.3.15כדלקמן:
תאריך
08/03/15
08/03/15
16/08/15

פרטים
העברה
העברה
העברה
סה"כ

תשלום
()₪
200,000.00
100,000.00
300,000.00
600,000.00
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 .24.11יודגש ,כי העברה הכספית שבוצעה ביום  16.8.15בסך  ₪ 300,000הינה בניגוד מפורש לסעיף  2לשטר ההון שנחתם
כ 5 -חודשים קודם לכן.
 .24.12להלן העתק דפי בנק בהם מפורטים התשלומים מחשבון הבנק של החברה מספר  223461למר בכור צבאן ,כדלקמן:

 .24.13להלן תיעוד ההוראה הכספית לביצוע התשלומים ומורשי החתימה שחתמו לאישור התשלומים:
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 .24.14יצוין ,כי אסמכתת התשלום הנ"ל מועברת בחודש מרס  2016גם למר מני ויצמן ,כדלקמן:
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 .24.15העברות הראשונות בסך  300,000מיום  8.3.15כמצוין לעיל ,הינן בניגוד להתחייבות שחתם מר בכור צבאן בתאריך
 7.8.14כי" :לא אדרוש את פרעון החוב ,אותו חבה לי קבוצת הפועל תל אביב ,במהלך עונת המשחקים הקרובה"
(לאמור עונת המשחקים  14-15עד לתאריך  ,)30.6.15כדלקמן:
להלן המייל שתועד שנשלח ממר יניב משולם חשב הקבוצה למר מני ויצמן בתאריך  12.8.14בו החשב מציין שמר
בכור חתם על הטופס המצורף למייל:

להלן הקובץ המצורף למייל הנ"ל מתאריך  – 12.8.14בו נקבע כי בכור חתם כבר על המסמך ,כדלקמן:
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המייל להלן בהתאם למייל ששלח בכור צבאן יומיים קודם לכן ,בתאריך  ,10.8.14למר יניב משולם ,כדלקמן:

 .24.16מתברר ,כי חשב החברה מר יניב משולם פנה שוב ושוב למנהלי הקבוצה והתריע בנושא זה.
 .24.17כך לשם המחשה ,נמצאה תכתובת דואר אלקטרוני מיום  11באפריל ( 2016כ 8 -חודשים לפני פירוק החברה)
במהלכה נכתב על ידי רו"ח יניב משולם ,חשב החברה ,כי שולם סכום של  ₪ 300,000למר בכור צבאן אך חייבים
להציג מצג שווא לבקרה התקציבית בהתאחדות ולאופ"א שהוא עדין ביתרה של  ,₪ 700,000כדלקמן:
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 .24.18באופן דומה נמצאה תכתובת דואר אלקטרוני ,נוספת ,מתאריך  11ביולי  ,2016במהלכה חוזר ומציין חשב החברה
רו"ח יניב משולם ,כי שולם למר בכור צבאן סך של  ₪ 300,000דבר המהווה "עבירה על תקנון ההתאחדות" ,כולל
ציון פקודת היומן להסתרת דבר המרמה ,כדלקמן:
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 .24.19להלן כרטיס הנהלת חשבונות מספר  340005של מר בכור צבאן ,בו מצוין ששולם למר בכור סך של ,₪ 600,000
כדלקמן:

 .24.20על מנת להסתיר את העובדה שיתרת החובה של מר בכור צבאו הינה בסך של כ ₪ 420,000 -בלבד (כפי שמוסבר
במייל להלן של רו"ח יניב משולם – חשב החברה) ,בוצעה רישום בתאריך ( 19/4/16ימים בודדים לאחר המייל של
רו"ח יניב משולם) – של העברת יתרות באופן מלאכותי לכרטיס הנהלת חשבונות אחר מספר  400477שנפתח
במיוחד לצורך כך על שם מר בכור צבאן ,כדלקמן:

 .24.21אצין ,כי בהתאם למאזן הכספי ודו"ח רווח והפסד של החברה מיום  ,31.5.2015עולה כי בסמוך לביצוע התשלומים
למר בכור צבאן לחברה הפסד נצבר של כמעט  60מיליון  ₪וגרעון בהון של  27מיליון .₪
על רק נתונים אלה ,קשה להבין כלכלית ובכלל ביצוע התשלומים הנ"ל לבעל המניות.
ראה נספח סב' – דוח רווח והפסד ומאזן כספי של החברה לתאריך .31.5.15
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 .24.22על מנת שגם הכרטיס של בכור צבאן מספר  400477יסגר ויעמוד על יתרה אפס ,בוצעה פקודה חשבונאית במסגרת
מנה מספר  358מתאריך  ,31.5.16במהלכה חויב כרטיס מספר  340001על שם מר אמיר כבירי בסך ₪ 10,696,261
כנגד זיכוי בסך  ₪ 300,000בכרטיס  400477על שם בכור צבאן וזיכוי נוסף בסך  10,396,261בכרטיס מספר 43
"אופציות להקצאת מניות" ,תוך ציון בפרטי התנועות הרישומיות הנ"ל "מיון מזכאים לשטרי הון".
להלן הרישום של  3התנועות הנ"ל במסגרת מנה  358מתאריך ( 31.5.16מוצג להלן עמוד מס'  4של מנה :)358

להלן רישום חיוב בסך  ₪ 10,696,261בכרטיס  340001על שם "הלוואה  -אמיר כבירי":

להלן רישום זיכוי בסך  ₪ 10,396,261בכרטיס  43בשם "אופציות להקצאת מניות":
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להלן רישום זיכוי בסך  ₪ 10,696,261בכרטיס  340005על שם "הלוואה – צבאן בכור":

 .24.23גם פעולה רישומית מאוחרת זו ,כשנה לאחר ביצוע התשלומים וכ 6 -חודשים טרם קריסת החברה ,אין בה להועיל,
שכן משמועתה "כביכול" שימוש ביתרות זכות של כרטיס הנהלת החשבונות של מר אמיר כבירי ,דבר שאינו אפשרי
לאור המצב הכלכלי הקשה של החברה ובכלל ,כמפורט בדוח חוות הדעת הנ"ל ובדוח המפרקים.

עמוד  191מתוך 728

 .25מני ויצמן  -מעורב פעיל בניהול החברה וקבוצת הכדורגל הפועל תל אביב
כללי
 .25.1הח"מ מצא כי מר מני ויצמן היה מעורב פעיל בפעילות החברה וקבוצת הכדורגל הפועל תל אביב.
 .25.2מר מני ויצמן העניק הלוואות לחברה ,חתם על ערבויות אישיות ,קיבל שטרי הון מהחברה ,נוהל על שמו כרטיס
הנהלת חשבונות (שבו נכללו אך חלק קטן מהתנועות הכספיות שבוצעו על ידי מר מני ויצמן) ,העביר צ'קים אישיים
למר כבירי  ,קיבל דיווחים פיננסים ממנהלי הכספים בחברה ,קיבל דיווחים פיננסים ,דיווחים על פגישות ,הסכמים
ומו"מ עם שחקנים ,דיווחי שכר וכד'.
תכתובות דואר אלקטרוני
 .25.3הח"מ תכנת ,הקים והפעיל מודל מחשובי – לניתוח תעבורת המיילים בשרת הדואר של החברה.
 .25.4ניתן להיווכח ,כי לא פחות מ  279מיילים נשלחו מבעלי התפקידים בקבוצה למר מני ויצמן לתיבת הדואר האישית
שלו [ ,]meni1@me.comכדלקמן:

בעל תפקיד שולח

תיבת דואר בה אותר המייל

תקופת מיילים שנסקרו

שנשלח למר מני ויצמן
| Amir G. Kabiri
Owner

נסקרו מיילים מתאריך
 2.3.15ועד 22.12.16

Nir Inbar | CEO

נסקרו מיילים מתאריך
 5.8.15ועד 4.1.17

Yaniv Meshulam

נסקרו מיילים מתאריך
 19.11.12ועד 18.5.16

מספר
מיילים (*)

פריטים שנשלחו>Amir G. Kabiri | Owner

18

תיבת דואר נכנס>Amir G. Kabiri | Owner

13

פריטים שנמחקו>Nir Inbar | CEO

1

פריטים שנשלחו>Nir Inbar | CEO

62

תיבת דואר נכנס>Nir Inbar | CEO

44

פריטים שנמחקו>Yaniv Meshulam

70

פריטים שנשלחו>Yaniv Meshulam

71
279

סכום כולל
(*) מענה על מייל של אחד המכותבים בשרשור – נספר כמייל בפני עצמו.
נטרול מענה של בעלי תפקידים על מיילים – בשרשור – יוצר שליחת  157מיילים למני ויצמן.

 .25.5מניתוח מלל שדה "נושא" המיילים והתוכן שלהם שנשלחו למר מני ויצמן ,ניתן להיווכח ,כי מר מני ויצמן היה
מעורב פעיל בניהול השוטף של הקבוצה הן ברמה הפיננסית והן ברמת השחקנים ,בקרה תקציבית ,אופ"א וקיבל
עדכונים ודיווחים מבעלי התפקידים בקבוצה ובכלל זה בכותרות מייל ,כדלקמן:
"דיווח"" , "Concept Design for HTA's New Stadiu" ,קובלנה פלילית – רון קופמן -דחוף"" ,היכרות",
"" ,"Meeting in Berlinטיוטת דוח בדיקת היתכנות כלכלית לפרויקט האצטדיון"" ,הצעת מחיר"" ,מתחם
המשק -אצטדיון -תממ  5/1/5ותתל " ,"36דיון בבוררות"" ," Gabriel dos Santos" ,רישיון אופא"Settlement " ,
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" ," New Happoel Tel Aviv stadium" ," private Agreement Dos Santos-HTA" ,"Agreementמכרז
אצטדיון בת ים"" ,הערות למסמך הבהרות"" ,מבנה הוצאות המועדון – " ,"2015/16גבריאל דוס סנטוס -הפועל
תא"" ," Meeting in Macau" ,שאלה הבהרה – מתוקן"" ,שטר הון – מני"" ,טוטו – קיזוז"" ,כספי טוטו",
"פוגיקום"" ,שטרי הון לחתימה"" ,משכורות"" ,שטר הון"" ,הצהרת עושר"" ,תזרים עד
_ֹ300615מעודכן" ,"xlsx.10022015הלוואות"" ,לירוי צעירי"" ,לירוי צעירי – הצעה +פיצוי"" ,מידע כספי"" ,הראל
אחזקות"" ,אלירן עטר – הצעה"" ,יתרות עד סוף העונהHTA – Finance " ," forcast Income" ,"xlsx.
" ,"Situationמכתב"" ,הפועל ת"א – אישור חשבון שכר טרחה עונת " ,"2012/213ערבויות בקרה"" ,גילי ורמוט",
"הי מני .לחתימתך .יניב משולם"" ,ברור"" ,עותק של חוזי שחקנים " ,"xlsx.)2( 05112013עומר דמארי"" ,הי מני.
מצב התפלגות שכר לבקשתך" " ,הי מני .מצב לבקשתך"" ,מנויים"" ,מכתב יקי לויטר" ,"pdf.ערבות" ועוד מיילים
אחרים.
רשימת המיילים שנשלחו מרו"ח יניב משולם ,ניר ענבר ואמיר כבירי שמני ויצמן אחד המכותבים.
ראה נספח לח' -
פירוט תוכן המיילים שנשלחו מבעלי תפקידים בחברה למר מני ויצמן – המעידות על מעורבותו המלאה והישירה
ראה נספח לט' -
בניהול החברה.
העתקי דוגמאות של מיילים המפורטים בנספח הועברו בקובץ נפרד למכותבים לדוח החקירה בתאריך .16.10.17

בקשות לאישורים ממר מני ויצמן והתייחסות בעלי תפקידים אליו – כמנהל ובעלי החברה
 .25.6המעורבות בעלי התפקידים בחברה מבקשים את אישורו של מר מני ויצמן – לביצוע פעולות ואף פונים אליו כבעלי
החברה.
דוגמה מס'  :1מייל שנשלח בתאריך  30.12.14מחשב החברה למר מני ויצמן המבקש את החלטתו ,כדלקמן:
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דוגמה מס'  :2מייל מתאריך  24.6.14בה חשב החברה מעדכן את מר מני ויצמן במשא ומתן עסקי של החברה ופונה
אליו כבעלי החברה ,כדלקמן:

דוגמה מס'  :3מייל של חשב החברה מתאריך  20.1.15למר מני ויצמן המבקש את אישורו והצעה ופיצוי לכדורגלן לירוי
צעירי

מני ויצמן מקבל דיווחי תזרים מזומנים ,העתקי חוזי שחקנים ,הצעת תקציב ומידע שוטף בתחום הפיננסי
 .25.7מיילים רבים בהם מר מני ויצמן מקבל דיווח אודות משא ומתן עם שחקנים ,מועברים אליו הסכמי שחקנים,
מועברים אליו הצעות לתקציב ,תזרימי מזומנים ,הודעות אודות קשיי נזילות ,רשימות שכר עובדי החברה ,הודעות
שלא ניתן לשלם משכורות ,פירוט הלוואות ,הסכמי חסות ,הסכם הלוואות עם לאן (חתום באופן אישי) וכד'.
 .25.8להלן דוגמה מס' ( 1אחת מני רבים) – לדיווח שמסר חשב החברה (כולל צירוף קבצים מהותיים בניהול הפיננסי של
החברה) למר מני ויצמן בתאריך  2.4.13אודות :המערך הפיננסי הכולל פירוט חוזי שחקנים ,הצעת תקציב ,פירוט
שכר וכד' ,כדלקמן:

עמוד  194מתוך 728

 .25.9להלן דוגמה מס'  – 2לדיווח אודות יתרות הגרעון של החברה במייל מתאריך :23.11.14
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 .25.10להלן דוגמה מס'  – 3דיווח למני ויצמן שלא ניתן לשלם משכורות במייל מתאריך  ,15.4.15כדלקמן:
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אישור ותצהיר שמר מני ויצמן "בעל עניין" בחברה
 .25.11הח"מ איתר מסמך ,במהלכו מר מני ויצמן עצמו מצהיר ביום  18בפברואר  ,2016כי הוא "בעל עניין" בחברה,
כדלקמן:

צ'קים אישיים שהועברו ממר מני ויצמן למר אמיר כבירי
 .25.12נדגם מקרה בו צ'ק אישי של מני ויצמן מספר  12344151מחשבון הבנק האישי של מר ויצמן (חשבון  373575בבנק
דיסקונט מספר  ,11סניף ככר היהלום מספר  )123בסך  ₪ 500,000הועבר לאמיר כבירי בתאריך  25.2.16לתאריך
פירעון .25.4.16
 .25.13הצ'ק הוצג על ידי מר כבירי לניכיון בחברה ניכיון "איי.איי .איתמר השקעות בע"מ" .חברת הניכיון הפיקה קבלה
בגין הניכיון ,כדלקמן:
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כרטיס הנהלת חשבונות שנוהל על שם מני ויצמן
 .25.14מניתוח כרטיס הנהלת החשבונות של מר מני ויצמן ניתן להיווכח ,מר ויצמן העביר כספים לחברה ומנגד שולמו
תשלומים ונרשמו זיכויים בכרטיס הנהלת החשבונות שנוהל על שמו של מר מני ויצמן בספרי הנהלת החשבונות של
החברה ,כדלקמן:

 .25.15אדגיש ,כי העברות כספיות נוספות שביצע מר מני ויצמן לחברה נרשמו במערכת הנהלת החשבונות לזכות אמיר
כבירי – ראה בהרחבה סעיף  18.33לחוות הדעת.
מתן ערבויות אישיות ופירעון חובות של החברה על ידי מר מני ויצמן
 .25.16מר מני ויצמן כגורם פעיל בפעילות החברה ,העניק וחתם על ערבויות אישיות בסכומי כסף משמעותיים בפעילות
החברה .בגין ערבויות אלה ,אף שילם וסילק חובות של החברה ,לאחר פירוקה.
 .25.17ניתן להיווכח ,כי מר מני ויצמן היה מעורב פעיל בניהול השוטף ,במימון ,מתן ערבויות וסילוק חובות כספיים של
החברה.

משרד כרטיסים "לאן"
 .25.18בהתאם למסמך שהתקבל מב"כ משרד הכרטיסים "לאן" עולה ,כי מר מני ויצמן העניק ערבות אישית ואף פדה
חובות של החברה בסך כספי של .₪ 1,564,645
ראה נספח נד'  -הסכם בין קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב ,מוני הראל ולאן כולל ערבות אישית של מוני הראל מחודשים .3-4/16
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בנק דיסקונט
 .25.19להלן מכתב מב"כ בנק דיסקונט מתאריך  ,17.9.17כי חובות החברה בסך של כ ₪ 10,000,000 -נפרעו על ידי ערבים
אישיים ,כדלקמן:
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קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב
 .25.20נמצא ,כי מר מני ויצמן העניק ערבויות אישיות במהלך הפעילות השוטפת של החברה.
 .25.21להלן דוגמה לערבות אישית שמר מני ויצמן העניק ביום  4לאוגוסט  2015לקבוצת הכדורגל הפועל תל אביב בגין
רכישת שחקן הכדורגל בן רייכרט.

עמוד  202מתוך 728

 .25.22בין היתר הצהיר מר ויצמן במסמך הערבות האישית כי יש לו זיקה לחברה ,כדלקמן:

 .25.23להלן צילום דוגמה אחת של ערבות אישית שהעניק מר מני ויצמן לקבוצת הכדורגל הפועל תל אביב ,כדלקמן:
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ערבות אישית קבלת הלוואה מ"קוגיטו"
 .25.24החברה חתמה עם חברת קוגיטו לנטילת מימון עסקי בסכומי כסף משמעותיים.
 .25.25מר מני ויצמן חתם כערב אישי מטעם החברה על מסמך "ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום" ,ביום  8בספטמבר
.2016
 .25.26להלן דף ראשון ואחרון ממסך הערבות ,כדלקמן:
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ערבות של מני ויצמן לחוזה האימוץ של הקבוצה עם חברת פיג'יקום ()FUJICOM
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מני ויצמן נוטל הלוואות ממר מאיר תושב (בעלים אחר)
 .25.27נמצא כי מר מני ויצמן נטל הלוואה בסך  ₪ 1,200,000ממר מאיר תושב ביום  20בינואר .2014
 .25.28בהתאם להסכם ההלוואה ,ההלוואה הינה לצורך סיוע לקבוצת הכדורגל הפועל תל אביב.
 .25.29להלן הפתיח להסכם הלוואה ,כדלקמן:

 .25.30כערבות להחזר הלוואה (ככל הנראה בגין העברה כספית בסך  ₪ 1,000,000מחברת מידן  7לחן הבנק של החברה
בתאריך  22.5.14כמפורט בהמשך) מר מני ויצמן ניפק  2צ'קים בסך של  ₪ 1,200,000לתאריך פרעון  1.9.14וצ'ק
נוסף בסך  ₪ 1,000,000לתאריך פרעון  ,20.12.14כדלקמן:
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 .25.31הח"מ מצא תקבול בסך  ₪ 1,000,000שהתקבל מחברת "מידן  7בע"מ" בתאריך  ,22.5.14כדלקמן:
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 .26אי תשלום סוציאלי ומוסדות  -במקביל להגדלת התחייבויות וחתימת חוזים מאסיבית
 .26.1בהתאם להוראות החוק ,קיימת חובה לשלם זכויות סוציאליות של עובדים ,ביטוח לאומי ומס הכנסה במועד.
חריגה מהאמור לעיל מהווה עבירה פלילית.
 .26.2מעיון בתכתובות הדואר אלקטרוני של בעלי התפקידים בחברה במחצית הראשונה לשנת  2016עולה ,כי החברה לא
שילמה הפרשות סוציאליות ותשלומים למוסדות (ביטוח לאומי ומס הכנסה) ,באופן מודע ,לאור קשיים פיננסים
משמעותיים ,העדר כסף בחשבונות הבנק ומצוקה תזרימית משמעותית.
 .26.3יתרה מכך ,בעלי התפקידים בחברה דנים בביצוע ביטוח "נושאי משרה ודירקטורים" ,לאור העובדה ,שהם חשופים
באופן אישי עקב אי תשלום סוציאלי לעובדי החברה ,המהווה עבירה פלילית.
להלן תכתובת דואר אלקטרוני מתאריך  15.2.16ועד  5.4.16בנושא זה ,כדלקמן:
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 .26.4חשב החברה מתריע ,שוב ושוב ,כי לא משלמים סוציאלי כבר מחודש  12/15וכי יש שאלות רבות בנושא של עובדים.
בנוסף מתריע כי מדובר בעבירה פלילית.
להלן דוגמה לתכתובת דואר אלקטרוני מתאריך  4באפריל  ,2016כדלקמן:
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להלן דוגמה לתכתובת דואר אלקטרוני מתאריך  4באפריל  2016אודות היקפי החובות לסוציאלי ,ביטוח לאומי
ומס הכנסה ,כדלקמן:

 .26.5במקביל לאמור לעיל ובדיוק באותה תקופה ,החברה חתמה על לא פחות מ 16 -הסכמים עם שחקנים ובעלי
תפקידים והגדילה את ההתחייבויות של החברה ,כדלקמן:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

שם בעל התפקיד
נמניה ניקוליץ
קאווה ססיליו דה סילבה
חמזה בארי
ארון שוינפלד
אביחי ידין
אלון תורג'מן
גיא אסולין
נתנאל מוריס
לוטם זינו
גיא לוי
תומר נשר
מוטי כהן
נועה שניצר
רותם גרוסמן
שרון בורנשטיין
צפריר בנודה

תפקיד
שחקן
שחקן
שחקן
שחקן
שחקן
שחקן
שחקן
שחקן
שחקן
מאמן
מנהל כספים
סקאוטינג
דיאטנית
יועץ תקשורת
אחמים וקשרי חוץ
אחראי מים

תאריך ההסכם שכר בסיס (עונה )15-16
 ₪ 213,635( ₪ 854,540לחודש)
3.2.16
 ₪ 101,572( ₪ 406,288לחודש)
2.2.16
 ₪ 22,657( ₪ 90,628לחודש)
3.2.16
 ₪ 47,355( ₪ 189,420לחודש)
28.1.16
₪ 445,000
5.1.16
₪ 150,000
5.1.16
 ₪ 20,000( ₪ 100,000לחודש)
6.1.16
₪ 50,000
14.1.16
 ₪ 17,500( ₪ 87,500לחודש)
4.1.16
 ₪ 48,689( ₪ 340,823לחודש)
5.11.15
 ₪ 20,000( ₪ 100,000לחודש)
11.2.16
 ₪ 7,000( ₪ 35,000לחודש)
6.1.16
 ₪ 3,200( ₪ 16,000לחודש)
7.1.16
 ₪ 12,918( ₪ 64,590לחודש)
31.12.15
 ₪ 8,000( ₪ 32,000לחודש)
1.2.16
 ₪ 2,500( ₪ 20,000לחודש)
1.10.15

הערות:
(א) השכר הינו בגין יתרת החודשים בלבד ממועד החתימה ועד לתום עונת הכדורגל ( 15-16בתאריך .)31.5.16
(ב) השכר הנקוב בטבלה לעיל – אינו כולל – בונוסים ,מענקים ,סוציאלי ,עלויות מעביד ,הודעה מוקדמת ,נסיעות ,ביטוחים וכד'.
(ג) השכר הנקוב בטבלה לעיל – אינו כולל – התחייבויות להגדלת השכר בעונת המשחקים העוקבת  16-17ו/או עלויות רכישת שחקנים
שהושאלו.
ראה נספח מ' – דף ראשון של חוזים עם שחקנים ובעלי התפקידים בחברה שנחתמו – במקביל לאי תשלום סוציאלי ,ביטוח לאומי ומס
הכנסה של עובדים עקב קשיים פיננסים משמעותיים.
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 .27התראות לבקרה התקציבית בהתאחדות לכדורגל
 .27.1נמצאה תכתובת דואר אלקטרוני מתאריך  8באוקטובר  – 2015למעלה משנה לפני קריסת החברה – מרו"ח יניב
משולם ששימש כחשב החברה לרו"ח חן פיאלקו עובד הרשות לבקרה התקציבית – במהלכה מציף את הקשיים
הפיננסים של החברה בפני הבקרה התקציבית.
 .27.2במייל מצין חשב החברה ,בין היתר ,כי הפועל תל אביב לא משלמת את חובה לרשויות ,קבוצת כדורגל וסוכנים.
 .27.3להלן תיעוד המייל מחשב החברה לבקרה התקציבית בהתאחדות לכדורגל בתאריך  ,8.10.15כדלקמן:

 .27.4פניות נוספות לבקרה התקציבית בהתאחדות לכדורגל בנוגע לעובדה שהחברה לא משלמת כספים שנדרשת ויש לה
חובות שלא נפרעים ,נמסרו לבקרה התקציבית אף על ידי צדי ג' כבר במהלך שנת  ,2015כדלקמן:
דוגמה :1
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דוגמה :2
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נספח א'  -פירוט חשבונות
בנק של החברות שנסקרו
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נספח א'
[עמוד  1מתוך ]4

פירוט חשבונות בנק של החברות שנסקרו
#

בנק

חברה

1

פועלים

נוער

2

פועלים

3

פועלים

4

דיסקונט

מספר
חשבון

שם החשבון

הראל אחזקות קבוצת הנוער
הפועל ת"א בע"מ

בוגרים הראל אחזקות מועדון הכדורגל
הפועל תל אביב בע"מ

נוער

הראל אחזקות קבוצת הנוער
הפועל תל-אביב

שם
הסניף

מספר
סניף

223917

בבלי

776

223461

בבלי

776

60040

ראשי

170

דיזינגוף
 ,55תל
אביב.

147

תאריך פתיחת חשבון
|
שלט בחשבון
(לפי מנהח"ש)
תאריך פתיחת חן:
12.9.12
שולטים בחן:
מוני הראל.
חיים טביב.
חיים רמון.
אמיר כבירי.
תאריך פתיחת חן:
18.7.12
שולטים בחן:
מוני הראל.
חיים טביב.
חיים רמון.
אמיר כבירי.
תאריך פתיחת חן:
22/9/09
שולטים בחן:
מתאריך 25.7.11
מורשי החתימה –
אלי טביב ודורון
אוסידון.

הראל אחזקות – מועדון
הכדורגל הפועל

119251983
חן קודם –
49224
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מתאריך – 17.4.12
מורשי החתימה ליהי
טביב ואלי טביב
במקום דורון אוסידון
וציון ניסן.
תאריך פתיחת חן:
19.3.13
שולטים בחן:
חיים רמון.
חשבון הלוואות.

#

בנק

חברה

מספר
חשבון

שם החשבון

שם
הסניף

מספר
סניף

5

פועלים

בוגרים הראל אחזקות מועדון הכדורגל
הפועל ת"א בע"מ-בפירוק

29224

ראשי

170

6

פועלים

שפיגלמן-קורן-זמיר משרד עו"ד

89625

המאספי
ם .אבן
גבירול 2
ת"א.

510

7

פועלים

8

לאומי

9

לאומי

תאריך פתיחת חשבון
|
שלט בחשבון
(לפי מנהח"ש)
תאריך פתיחת חן:
31.5.11
שולטים בחן:
מתאריך 25.7.11
מורשי החתימה –
אלי טביב ודורון
אוסידון.

בנק
הפועלי
ם -
טביב

שולטים בחן:
חשבון נאמנות
בשליטת אלי טביב.
נמסר על ידי עו"ד
פורר – שאין
"שטר/כתב נאמנות"
לחשבון.
תאריך פתיחת חן:
31.5.11

28928

נוער

הפועל תל אביב החדשה –בע"מ

"נאמנו כרטיס הנהלת חשבונות 1003
ברישמוי רו"ח זיגדון.
ת
לילאס
טרום"

10400

פלורנטין

805

514898154

מרכזי
תל אביב

800
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מתאריך – 17.4.12
מורשי החתימה ליהי
טביב ואלי טביב
במקום דורון אוסידון
וציון ניסן.
תאריך פתיחת חן:
22.10.12

שולטים בחן:
אלי טביב
תאריך פתיחת חן:
1/2007
שולטים בחן:
סמי סגול
תאריך פתיחת חן:
23/8/2015
שולטים בחן:
אלי טביב

מספר חשבון

בנק

תאריך
פתיחת
חשבון

חברה
2008/9

2009/2010

2012/2013

2011/2012

חיים רמון

אלי טביב
(מתאריך )17.4.12

2013/2014

2014/2015

חיים רמון

31.5.15 - 1.6.14 31.5.14 - 1.6.13
חיים רמון
חיים רמון
חיים רמון

חיים רמון

אלי טביב

אלי טביב

חיים רמון

אלי טביב

אלי טביב

אלי טביב

2016/2017
31.5.17 - 1.6.16
אמיר כבירי
אמיר כבירי

2015/2016
31.5.16 - 1.6.15
אמיר כבירי
אמיר כבירי

אמיר כבירי

אלי טביב

אלי טביב

אלי טביב

אמיר כבירי

אלי טביב

אין דפי בנק

אלי טביב

אלי טביב

יש דפי בנק עו"ש (ללא מט"ח) מהבנק ב  pdfוהקלדת נתונים להנהח"ש בקובץ אקסל.

אמיר כבירי

יש דפי בנק עו"ש (ללא מט"ח) מהבנק ב  pdfוהקלדת נתונים להנהח"ש בקובץ אקסל.

חיים רמון

31.5.12 - 1.6.11
אלי טביב

אלי טביב ,דורון
אוסידון וציון ניסן
אין דפי בנק
אין דפי
בנק
אלי טביב

חיים רמון

חיים רמון

יש דפי בנק עו"ש ב  pdfוהקלדת נתונים לקובץ אקסל.
אמיר כבירי

לא ידוע .ככל הנראה חשבון לא פעיל

לא ידוע .ככל הנראה חשבון לא פעיל

אלי טביב

אלי טביב

התקבלו דפי בנק מתאריך  24.8.15ועד 4.12.16

אלי טביב

התקבלו דפי בנק מתאריך  19.3.13ועד  30.6.17והקלדת דפי בנק להנהח"ש באקסל מתאריך 19.3.13

חיים רמון

אלי טביב

התקבל קובץ אקסל הקלדת דפי
בנק  1.6.11ועד 21.1.13

יש תנעות
בהנהח"ש מתאריך
 2.6.11ועד 12.12.11

התקבל קובץ אקסל הקדלת דפי
בנק מזיגדון  1.6.13ועד 30.5.15

התקבלו דפי בנק  pdfמתאריך  1.7.12ועד 31.12.15

אלי טביב
(מתאריך )17.4.12

יש דפי בנק עו"ש (ללא מט"ח) מתאריך  22.7.10בקובץ  pdfבלבד (אין קובץ אקסל)

אלי טביב ()25.7.11
ודורון אסידון

31.5.13 - 1.6.12
חיים רמון

פירוט שולטים בחשבון לעונות כדורגל
2010/2011

223917

223461

60040

31.5.11 - 1.6.10
31.5.10 - 1.6.09
31.5.09 - 1.6.08
מוני הראל ואלי טביב מוני הראל ואלי טביב
מוני הראל

נוער

פועלים  18/07/2012בוגרים

פועלים 22/09/2009

פועלים 12/09/2012

חשבון לא קיים

חשבון לא קיים

נוער

ככל הנראה חשבון לא קיים

לא ידוע
אין דפי בנק

אין דפי בנק

יש תנעות בהנהח"ש מתאריך  8.1.07ועד לתאריך .31.10.10
הערכה הבעלים בקבוצה הוא מורשה חתימה בחשבון.

חשבון לא קיים

29224

89625

לא התקבלו נתונים

לא ידוע.
פועלים כלל הנראה בוגרים
31/05/2011

פועלים  22/10/2012נאמנות

דורון אוסידון
וציון ניסן

חשבון לא קיים

289283

10400

119251983
דיסקונ
חן קודם  49224 -ט

 19/03/2013בוגרים

פועלים

לאומי

נוער

חשבון לא קיים

לא ידוע

לא ידוע

514898154

נאמנות
לאומי  09/09/2015לילאסט
רום
לא ידוע

חשבון לא קיים
בתאריך  9.9.15התקבל החזר ממס הכנסה

עמוד  222מתוך 728

נספח א'
[עמוד  4מתוך ]4

נספח ב'  -התחייבויות
ותצהירים בחתימת בעל
הקבוצה מר אמיר כבירי -
לא למשוך כסף מהחברה

עמוד  223מתוך 728

נספח ב'
[עמוד  1מתוך ]16
התחייבויות ותצהירים בחתימת בעל הקבוצה מר אמיר כבירי  -לא למשוך כסף מהחברה

עמוד  224מתוך 728

נספח ב'
[עמוד  2מתוך ]16

עמוד  225מתוך 728

נספח ב'
[עמוד  3מתוך ]16

עמוד  226מתוך 728

נספח ב'
[עמוד  4מתוך ]16

עמוד  227מתוך 728

עמוד  228מתוך 728

נספח ב'
[עמוד  5מתוך ]16

עמוד  229מתוך 728

נספח ב'
[עמוד  6מתוך ]16

עמוד  230מתוך 728

נספח ב'
[עמוד  7מתוך ]16

עמוד  231מתוך 728

נספח ב'
[עמוד  8מתוך ]16

עמוד  232מתוך 728

נספח ב'
[עמוד  9מתוך ]16

עמוד  233מתוך 728

נספח ב'
[עמוד  10מתוך ]16

עמוד  234מתוך 728

נספח ב'
[עמוד  11מתוך ]16

עמוד  235מתוך 728

נספח ב'
[עמוד  12מתוך ]16

עמוד  236מתוך 728

נספח ב'
[עמוד  13מתוך ]16

עמוד  237מתוך 728

נספח ב'
[עמוד  14מתוך ]16

עמוד  238מתוך 728

נספח ב'
[עמוד  15מתוך ]16

עמוד  239מתוך 728

נספח ב'
[עמוד  16מתוך ]16

עמוד  240מתוך 728

נספח ג'  -כרטסת הנהלת
חשבונות מספר 340001
שנוהלה בחברה על שם מר
אמיר כבירי

עמוד  241מתוך 728

כרטסת הנהלת חשבונות מספר  340001שנוהלה בחברה על שם מר אמיר כבירי
התפלגות התנועות לחשבונות נגדיים ועונות:
עונה
עונה 12/13
עונה  12/13סה"כ
עונה 13/14
עונה  13/14סה"כ
עונה 14/15

עונה  14/15סה"כ
עונה 15/16

עונה  15/16סה"כ
עונה 16/17

עונה  16/17סה"כ
סכום כולל

שם חן נגדי מהנהח"ש
בנק פועלים חן 223461
הכנסות מתרומות

זכות

חובה
49,990
49,990
49,990

בנק פועלים חן 223461
#N/A
בנק פועלים חן 223461
הראל אחזקות קבוצת הנוער
חן מט"ח אירו
ריבית רעיונית בעמ"ן
PINTILI MIHAI
אופציות להקצאת מניות
מיון מזכאים לשטרי הון
בנק פועלים חן 223461
הלואה קינגס הופוול
הלוואה  -מני ויצמן
הלוואה  -פוגרסיב
הפועל רמת גן אסי גבעתיים
הראל אחזקות קבוצת הנוער
התחייבות בגין רכישת שחקנים
חן מט"ח $
חן מט"ח אירו
יונט קרדיט
מכבסת שלומי
ק.ק  -אדם דנון
קופה קטנה
קופת מזומן
קופת שיקים
קניה והשאלת שחקנים
קנסות גביע אופ"א
שקים לפרעון
#N/A

12,500
75,000

820,064
182
87,682
14,593,607
10,696,262
4,426,425

1,100,064
429,348

22,551,687
768,972

720,000
820,064
20,000

545,000
500,000
688,160
2,407,038
1,280,449
189,240
2,080

12,000
3,000
2,500
1,000,000
3,316,016
218,450
750,000
33,043,858

BOMBA CLAUDIO
SUPERMATIST ART MANA
בנק פועלים חן 223461
הראל אחזקות קבוצת הנוער
חן מט"ח אירו
קופת מזומן
קופת שיקים
שקים לפרעון
#N/A

49,990
50,000
778
50,778
280,000

4,065,800
255,400

73,498
32,969,938
363,635
5,310,000
8,199,924
212,550

6,700
50,000
150,000
4,527,900
37,709,429

עמוד  242מתוך 728

120,000
498,000
14,704,109
48,874,878

נספח ג'
[עמוד  1מתוך ]8

נספח ג'
[עמוד  2מתוך ]8
פירוט כל התנועות בכרטיס הנהלת חשבונות מספר  340001המנוהל בחברה על שם אמיר כבירי:

עמוד  243מתוך 728

נספח ג'
[עמוד  3מתוך ]8

עמוד  244מתוך 728

נספח ג'
[עמוד  4מתוך ]8

עמוד  245מתוך 728

נספח ג'
[עמוד  5מתוך ]8

עמוד  246מתוך 728

נספח ג'
[עמוד  6מתוך ]8

עמוד  247מתוך 728

נספח ג'
[עמוד  7מתוך ]8

עמוד  248מתוך 728

נספח ג'
[עמוד  8מתוך ]8

עמוד  249מתוך 728

נספח ד'  -דוגמאות של
העתקי צ'קים והעברות
כספיות לאמיר כבירי

עמוד  250מתוך 728

נספח ד'
[עמוד  1מתוך ]20
דוגמאות של העתקי צ'קים והעברות כספיות לאמיר כבירי

עמוד  251מתוך 728

נספח ד'
[עמוד  2מתוך ]20

עמוד  252מתוך 728

נספח ד'
[עמוד  3מתוך ]20

עמוד  253מתוך 728

נספח ד'
[עמוד  4מתוך ]20

עמוד  254מתוך 728

נספח ד'
[עמוד  5מתוך ]20

עמוד  255מתוך 728

נספח ד'
[עמוד  6מתוך ]20

עמוד  256מתוך 728

נספח ד'
[עמוד  7מתוך ]20

עמוד  257מתוך 728

נספח ד'
[עמוד  8מתוך ]20

עמוד  258מתוך 728

נספח ד'
[עמוד  9מתוך ]20

עמוד  259מתוך 728

נספח ד'
[עמוד  10מתוך ]20

עמוד  260מתוך 728

נספח ד'
[עמוד  11מתוך ]20

עמוד  261מתוך 728

נספח ד'
[עמוד  12מתוך ]20

עמוד  262מתוך 728

נספח ד'
[עמוד  13מתוך ]20

עמוד  263מתוך 728

נספח ד'
[עמוד  14מתוך ]20

עמוד  264מתוך 728

נספח ד'
[עמוד  15מתוך ]20

עמוד  265מתוך 728

נספח ד'
[עמוד  16מתוך ]20

עמוד  266מתוך 728

נספח ד'
[עמוד  17מתוך ]20

עמוד  267מתוך 728

נספח ד'
[עמוד  18מתוך ]20

עמוד  268מתוך 728

נספח ד'
[עמוד  19מתוך ]20

עמוד  269מתוך 728

נספח ד'
[עמוד  20מתוך ]20

עמוד  270מתוך 728

נספח ה'  -מכתב יו"ר
הבקרה התקציבית מתאריך
 17.8.17לפירוט סכומי
ההתחייבויות של אמיר
כבירי

עמוד  271מתוך 728

נספח ה'
[עמוד  1מתוך ]2
מכתב יו"ר הרשות לבקרה תקציבית בהתאחדות לכדורגל מתאריך 17.8.17
לפירוט סכומי ההתחייבויות של מר אמיר כבירי

עמוד  272מתוך 728

עמוד  273מתוך 728

נספח ה'
[עמוד  2מתוך ]2

עמוד  274מתוך 728

עמוד  275מתוך 728

נספח ו'  -הבהרות יו"ר
הבקרה התקציבית מיום
 28.8.17בנושא התחייבויות
אמיר כבירי לעונה 2016-
2017

עמוד  276מתוך 728

ראה נספח ו'
[עמוד  1מתוך ]1

מכתב יו"ר הרשות לבקרה תקציבית בהתאחדות לכדורגל מתאריך 28.8.17
לפירוט והבהרות בנושא סכומי ההתחייבויות של מר אמיר כבירי לעונת המשחקים 2016-2017

עמוד  277מתוך 728

נספח ז'  -תשלומים לעורכי
דין מחן  89725בנאמנות
במשרד עו"ד "שפיגלמו
פורר זמיר ושות" עבור אלי
טביב

עמוד  278מתוך 728

ראה נספח ז'
[עמוד  1מתוך ]2
פירוט תנועות תשלומים לעורכי דין ,מדפי בנק לחשבון בנק מספר 89725
שנוהל בנאמנות במשרד עו"ד "שפיגלמו פורר זמיר ושות'"  -עבור מר אלי טביב
שנה

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

חודש

10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
1
2
3
3
4
5
6
6
7
8
8
8
9
12
2
2
4
5
6
6
7

יום

22
30
12
12
19
25
26
29
3
9
18
30
14
11
19
20
8
5
24
27
11
4
13
27
12
16
3
24
10
8
19
30
16

תאור פעולה

עו"ד אליהו מלך
עו"ד דאודי ברזילי
עו"ד אליהו מלך
עו"ד חנוך קינן
עו"ד ד .מרקין ושות
עו"ד שפיגמלן קורן ברק
עו"ד שפיגמלן קורן ברק
עו"ד שפיגמלן קורן ברק
עו"ד שפיגמלן קורן ברק
עו"ד שפיגמלן קורן ברק
עו"ד ד .מרקין ושות
יצחק מירון
עו"ד שפיגמלן קורן ברק
עו"ד ד .מרקין ושות
עו"ד דוד סבג
ג .הורוביץ משרד
עו"ד שפיגמלן קורן ברק
עו"ד ד .מרקין ושות
עו"ד חנוך קינן
עו"ד רועי רוזן
עו"ד ד .מרקין ושות
עו"ד שפיגמלן קורן ברק
עו"ד שפיגמלן קורן ברק
עו"ד שפיגמלן קורן ברק
עו"ד ד .מרקין ושות
עו"ד ד .מרקין ושות
עו"ד דוד סבג
עו"ד שפיגמלן קורן ברק
עו"ד יאיר דוד
עו"ד ד .מרקין ושות
עו"ד מטרי מאיר ושות'
עו"ד ערן דוידוב
עו"ד דן חי

עמוד  279מתוך 728

תשלום
()₪
21,460.00
23,400.00
18,509.00
21,060.00
81,669.00
269,100.00
971.00
20,000.00
302.00
1,025.00
47,244.00
7,000.00
351.00
68,380.00
2,000.00
4,972.50
117,000.00
100,000.00
14,160.00
17,846.00
70,000.00
3,540.00
3,000.00
49,071.39
70,000.00
50,000.00
72,000.00
179,491.73
70,800.00
200,000.00
13,638.00
20,000.00
51,210.00

שנה

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016

חודש

7
9
9
10
10
10
10
11
5
6
6
9
10
11
12
12
3
4
11
11

יום

20
4
19
5
23
26
27
4
26
18
18
9
29
3
23
28
29
10
10
10

תאור פעולה

עו"ד שפיגמלן קורן ברק
עו"ד זיסמן אהרוני גי
עו"ד דן חי
עו"ד שפיגמלן קורן ברק
עו"ד אנדרס בקר
עו"ד זיסמן אהרוני גי
עו"ד זיסמן אהרוני גי
עו"ד שפיגמלן קורן ברק
עו"ד בועז לביא
עו"ד מטרי מאיר ושות'
עו"ד מטרי מאיר ושות'
עו"ד זיסמן אהרוני גי
עו"ד שפיגמלן קורן ברק
עו"ד שלמה כהן ושות
עו"ד אליאנס שלום נאמנות
עו"ד אליאנס שלום נאמנות
רו"ח ניר כץ/ניר חץ
רו"ח ניר כץ/ניר חץ
עו"ד רועי רוזן
עו"ד רועי רוזן

עמוד  280מתוך 728

תשלום
()₪
499.00
30,000.00
3,325.00
146,656.00
58,000.00
7,670.00
63,113.58
1,650.00
5,238.00
182,300.00
17,700.00
66,800.00
175,500.00
5,753.00
35,850.00
5,114.00
10,000.00
1,700.00
28,000.00
8,190.00

נספח ח'  -דיווח החברה
לביטוח לאומי אודות עובדי
הקבוצה בגין חודש 2/13
כולל רשימת העובדים

עמוד  281מתוך 728

נספח ח'
[עמוד  1מתוך ]10
דיווח החברה לביטוח לאומי אודות עובדי הקבוצה בגין חודש  2/13כולל רשימת העובדים

עמוד  282מתוך 728

נספח ח'
[עמוד  2מתוך ]10

עמוד  283מתוך 728

נספח ח'
[עמוד  3מתוך ]10

עמוד  284מתוך 728

נספח ח'
[עמוד  4מתוך ]10

עמוד  285מתוך 728

נספח ח'
[עמוד  5מתוך ]10

עמוד  286מתוך 728

נספח ח'
[עמוד  6מתוך ]10

עמוד  287מתוך 728

נספח ח'
[עמוד  7מתוך ]10

עמוד  288מתוך 728

נספח ח'
[עמוד  8מתוך ]10

עמוד  289מתוך 728

נספח ח'
[עמוד  9מתוך ]10

עמוד  290מתוך 728

נספח ח'
[עמוד  10מתוך ]10

עמוד  291מתוך 728

נספח ט'  -דיווח ביטוח
לאומי בגין גב' ליהי טביב
לחודשים 1-2/13

עמוד  292מתוך 728

נספח ט'
[עמוד  1מתוך ]1
דיווח ביטוח לאומי בגין גב' ליהי טביב לחודשים 1-2/13

עמוד  293מתוך 728

נספח י'  -כרטסת הנהלת
חשבונות המנוהלת על שם
גב' ליהי טביב במערכת
החשבונות של קבוצת הפועל
תל אביב

עמוד  294מתוך 728

נספח י'
[עמוד  1מתוך ]2
כרטסת הנהלת חשבונות המנוהלת על שם גב' ליהי טביב במערכת החשבונות של קבוצת הפועל תל אביב
כרטסת לשנת 2012

עמוד  295מתוך 728

נספח י'
[עמוד  2מתוך ]2
כרטסת לשנת 2013

עמוד  296מתוך 728

נספח יא  -ריכוז חשבוניות
מס ממשרד עו"ד שפיגלמן-
קורן-זמיר ללקוח הראל
אחזקות מועדון

עמוד  297מתוך 728

נספח יא'
[עמוד  1מתוך ]3
דוח ריכוז "חשבוניות מס/קבלה לפי לקוחות" שהתקבל ממשרד עו"ד שפיגלמן-קורן-זמיר
ללקוח "ת 168הראל אחזקות מועדון"

עמוד  298מתוך 728

נספח יא'
[עמוד  2מתוך ]3

עמוד  299מתוך 728

נספח יא'
[עמוד  3מתוך ]3

עמוד  300מתוך 728

נספח יב'  -פירוט העברות
בנקאיות מחשבון בנק
נאמנות מספר 89725
למשרד עו"ד שפיגלמן-
קורן-זמיר

עמוד  301מתוך 728

נספח יב'
[עמוד  1מתוך ]1
פירוט העברות בנקאיות מחשבון בנק נאמנות מספר  89725למשרד עו"ד שפיגלמן-קורן-זמיר
חודש

יום

שנה

תיאור פעולה
בדפי בנק

תשלום
()₪

25

11

2012

עו"ד שפיגמלן קורן ברק

269,100.00

26

11

2012

עו"ד שפיגמלן קורן ברק

971.00

29

11

2012

עו"ד שפיגמלן קורן ברק

20,000.00

3

12

2012

עו"ד שפיגמלן קורן ברק

302.00

9

12

2012

עו"ד שפיגמלן קורן ברק

1,025.00

14

1

2013

עו"ד שפיגמלן קורן ברק

351.00

8

4

2013

עו"ד שפיגמלן קורן ברק

117,000.00

4

8

2013

עו"ד שפיגמלן קורן ברק

3,540.00

13

8

2013

עו"ד שפיגמלן קורן ברק

3,000.00

27

8

2013

עו"ד שפיגמלן קורן ברק

49,071.39

24

2

2014

עו"ד שפיגמלן קורן ברק

179,491.73

20

7

2014

עו"ד שפיגמלן קורן ברק

499.00

5

10

2014

עו"ד שפיגמלן קורן ברק

146,656.00

4

11

2014

עו"ד שפיגמלן קורן ברק

1,650.00

29

10

2015

עו"ד שפיגמלן קורן ברק

175,500.00
968,157.12

סה"כ

עמוד  302מתוך 728

נספח יג' " -חשבוניות מס"
ו"קבלות" שהתקבלו ממר
גבי קצרה בגין התשלומים
בתאריכים  2.9.12ו3.10.12 -

עמוד  303מתוך 728

נספח יג'
[עמוד  1מתוך ]2
"חשבוניות מס" ו"קבלות" שהתקבלו ממר גבי קצרה בגין התשלומים בתאריכים  2.9.12ו3.10.12 -

עמוד  304מתוך 728

נספח יג'
[עמוד  2מתוך ]2

עמוד  305מתוך 728

נספח יד'  -דוגמאות לייצוג
של מר אלי טביב על ידי
משרד עו"ד שפיגלמן-קורן-
זמיר שאינן קשורות לחברה

עמוד  306מתוך 728

נספח יד'
[עמוד  1מתוך ]2
דוגמאות לייצוג של מר אלי טביב על ידי משרד עו"ד שפיגלמן-קורן-זמיר שאינן קשורות לחברה

עמוד  307מתוך 728

נספח יד'
[עמוד  2מתוך ]2

עמוד  308מתוך 728

נספח טו'  -תנועות כרטסת
הנהח"ש בחברה בגין אמיר
כבירי שמופיעות גם בחן בנק
מספר 223461

עמוד  309מתוך 728

נספח טו'
[עמוד  1מתוך ]2
פירוט תנועות בכרטסת הנהלת החשבונות המנוהל בחברה בגין אמיר כביר
שמופיעות גם בחשבון הבנק מספר 223461
תנועה

מנה

ס"ת

ח-ן
נגדי

55129
55135
55138
77098

9999
9999
9999
9997

שיק
שיק
שיק

310101
310101
310101
310103

בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
שקים לפרעון

66767
66769
68280
68282
67032
67668
67035
67037
67038
67777
67858
68392
68394
68351

9997
9997
9997
9997
9997
9997
9997
9997
9997
355
9999
356
356
356

310101
310101
310101
310101
310101
310101
310101
310101
310101
310104
301101
310101
310101
310101

בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
חן מט"ח אירו
קופת מזומן
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461

08/06/16
08/06/16
08/06/16
13/06/16
19/06/16
20/06/16
27/06/16
27/06/16
29/06/16
04/07/16
17/07/16
17/07/16
17/07/16
18/07/16

68349
68398

356
356

310101
310101

בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461

19/07/16
19/07/16

19/07/16
19/07/16

68407
68305
68686
69118
69199
69201
69203
69197
69911
69540
69612
76349
71172

9997
9999
9999
9999
9997
9997
9997
9997
9997
361
361
9999
9999

שיק

310101
301102
301101
310101
310101
310101
310101
310101
310101
310101
310101
301101
310101

בנק פועלים חן 223461
קופת שיקים
קופת מזומן
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
קופת מזומן
בנק פועלים חן 223461

19/07/16
21/07/16
28/07/16
02/08/16
03/08/16
03/08/16
03/08/16
04/08/16
05/08/16
08/08/16
11/08/16
01/09/16
08/09/16

19/07/16
06/07/16
28/07/16
02/08/16
03/08/16
03/08/16
03/08/16
04/08/16
05/08/16
08/08/16
11/08/16
01/09/16
08/09/16

0
265
1576
3822
0
0
0
0
0
0
0
1649
4073

71175

9999

שיק

310101

בנק פועלים חן 223461

08/09/16

08/10/16

4074

71178

9999

שיק

310101

בנק פועלים חן 223461

08/09/16

08/11/16

4075

שיק

שם חן נגדי (יובל)

ת.אסמכ

ת.ערך

30/03/16
30/03/16
30/03/16
01/06/16

20/07/16
20/09/16
20/10/16
20/08/16

אסמ'
(מס'
צ'ק)
3042
3044
3045
3043

08/06/16
08/06/16
08/06/16
13/06/16
19/06/16
20/06/16
27/06/16
27/06/16
29/06/16
04/07/16
17/07/16
17/07/16
17/07/16
18/07/16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1572
0
0
0
0
0

עמוד  310מתוך 728

פרטים

חובה

החזר הלוואה
החזר הלוואה
החזר הלוואה
החזר הלואה אבנר
קרמר
העברה כבירי
העברה כבירי
עמותת נאמני מוזי
העברה
העברה כבירי
העברה
העברה כבירי
העברה כבירי
העברה כבירי
העברה מכבירי
כבירי מזומן
העברה כבירי
העברה כבירי
העברה עמותה
נאמני מוזיאון
העברה
העברה עמותת
נאמני מוזיאון
העברה דניאל קרול
שק כבירי
מזומן כבירי

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

העברה לכבירי
העברה
העברה
העברה
העברה לכבירי
העברה לכבירי
העברה כבירי
מזומן כבירי
שק כבירי החזר
הלואה
שק כבירי החזר
הלואה
שק כבירי החזר

זכות

50,000.00
50,000.00
21,650.00
150,000.00
700,000.00
200,000.00
550,000.00
25,000.00
425,000.00
212,550.00
4,200.00
60,000.00
23,000.00
50,000.00
23,000.00
21,650.00
40,000.00
120,000.00
2,000.00
200,000.00
35,000.00
50,000.00
125,000.00
125,000.00
42,000.00
127,000.00
75,000.00
500.00
23,000.00
23,000.00
23,000.00

שם חן נגדי (יובל)

ת.אסמכ

ת.ערך

אסמ'
(מס'
צ'ק)

תנועה

מנה

ס"ת

ח-ן
נגדי

08/09/16

15/09/16

4083

71202

9999

שיק

310101

בנק פועלים חן 223461

15/10/16

4084

71205

9999

שיק

310101

בנק פועלים חן 223461

08/09/16

4085

71208

9999

שיק

310101

בנק פועלים חן 223461

08/09/16

15/11/16

71211

9999

שיק

310101

בנק פועלים חן 223461

08/09/16

15/12/16

4086

72141
76478

9997
9997

310101
340028

76482

9997

340028

27/09/16

27/09/16

0

72889
76480

9997
9997

310101
340028

29/09/16
30/09/16

29/09/16
30/09/16

0
0

72881
74273
76488

9997
9997
9997

310101
310101
340028

02/10/16
06/10/16
13/10/16

02/10/16
06/10/16
13/10/16

0
0
0

76174
76484

9997
9997

310101
340028

21/10/16
26/10/16

21/10/16
26/10/16

0
0

76486

9997

340028

27/10/16

27/10/16

0

75803
75805
75807
76166
75960
76168
76170
76172
76625
76627
76629
77780

9997
9997
9997
9997
373
9997
9997
9997
9997
9997
9997
9997

310101
310101
310101
310101
310101
310101
310101
310101
310101
310101
450101

08/11/16
09/11/16
09/11/16
10/11/16
14/11/16
14/11/16
16/11/16
20/11/16
30/11/16
01/12/16
01/12/16
01/12/16

08/11/16
09/11/16
09/11/16
10/11/16
14/11/16
14/11/16
16/11/16
20/11/16
30/11/16
01/12/16
01/12/16
01/12/16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

76815

9997

310101

בנק פועלים חן 223461
SUPERMATIST
ART MANA
SUPERMATIST
ART MANA
בנק פועלים חן 223461
SUPERMATIST
ART MANA
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
SUPERMATIST
ART MANA
בנק פועלים חן 223461
SUPERMATIST
ART MANA
SUPERMATIST
ART MANA
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
#N/A
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
הראל אחזקות קבוצת
הנוער
בנק פועלים חן 223461

15/09/16
22/09/16

15/09/16
22/09/16

0
0

31/01/17

01/02/17

25313

77803

9997

310101

בנק פועלים חן 223461

04/04/17

04/04/17

0

פרטים
הלואה
שק כבירי החזר
הלואה
שק כבירי החזר
הלואה
שק כבירי החזר
הלואה
שק כבירי החזר
הלואה
העברה כבירי
העברת בעלים עונה
2016/17
העברת בעלים עונה
2016/17
העברה לכבירי
העברת בעלים עונה
2016/17
העברה לכבירי
העברה לכבירי
העברת בעלים עונה
2016/17
העברה
העברת בעלים עונה
2016/17
העברת בעלים עונה
2016/17
העברה כבירי
העברה כבירי
העברה כבירי
העברה
העברה
העברה
הפקדה
העברה
העברה כבירי
העברה כבירי
העברה כבירי
העברה כבירי

60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
30,000.00
860,000.00
420,000.00
300,000.00
3,000,000.00
200,000.00
12,500.00
600,000.00
520,000.00
360,000.00
70,000.00
40,000.00
95,000.00
270,000.00
3,500,000.00
150,000.00
650,000.00
150,000.00
60,000.00
8,000.00
15,800.00
5,400.00
5,400.00

העברה מגרוס כבירי
אמיר
העברה גרוס כבירי
סה"כ

עמוד  311מתוך 728

חובה

זכות

1,669,223.00
8,500.59
3,256,900

13,759,473

נספח טז'  -מסמכי בקשות
למשיכת כספי הלוואה
מקוגיטו שנחתמו ביום
 12.9.16ו10.11.16 -

עמוד  312מתוך 728

נספח טז'
[עמוד  1מתוך ]3
מסמכי הבקשה למשיכת הלוואה ממסגרת האשראי מקוגיטו שנחתם ביום  12בספטמבר  2016וביום  10בנובמבר 2016

עמוד  313מתוך 728

נספח טז'
[עמוד  2מתוך ]3

עמוד  314מתוך 728

נספח טז'
[עמוד  3מתוך ]3

עמוד  315מתוך 728

נספח יז'  -אישורי העברת
סכומי המימון מ"קוגיטו"
לסופרמטיסט

עמוד  316מתוך 728

נספח יז'
[עמוד  1מתוך ]2
אישורי העברת סכומי המימון מ"קוגיטו" לסופרמטיסט

עמוד  317מתוך 728

נספח יז'
[עמוד  2מתוך ]2

עמוד  318מתוך 728

נספח יח'  -דוח רשם
החברות לחברת
"סופרמטיסט גרופ בע"מ"
מתאריך 14.3.17

עמוד  319מתוך 728

נספח י"ח
[עמוד  1מתוך ]2

דוח רשם החברות לחברת "סופרמטיסט גרופ בע"מ" מתאריך 14.3.17

עמוד  320מתוך 728

נספח י"ח
[עמוד  1מתוך ]2

עמוד  321מתוך 728

נספח יט'  -כרטסת הנהלת
חשבונות מספר  500998על
שם "ספיר טביב אירועים"

עמוד  322מתוך 728

נספח יט'
[עמוד  1מתוך ]2
כרטסת הנהלת חשבונות מספר  500998על שם "ספיר טביב אירועים"
כרטסת לעונת המשחקים :2009-10

עמוד  323מתוך 728

נספח יט'
[עמוד  2מתוך ]2
כרטסת לעונת המשחקים :2010-11

עמוד  324מתוך 728

נספח כ'  -מאזן בוחן המפרט
יתרת כרטסת הנהלת
חשבונות מספר  500998על
שם "ספיר טביב אירועים"

עמוד  325מתוך 728

נספח כ'
[עמוד  1מתוך ]1
מאזן בוחן המפרט יתרת כרטסת הנהלת חשבונות מספר  500998על שם "ספיר טביב אירועים"
מאזן בוחן לעונת המשחקים ( 2009-10קטע מפרק  500-501בנושא "ספקים"):

מאזן בוחן לעונת המשחקים ( 2010-11קטע מפרק  500-501בנושא "ספקים"):

עמוד  326מתוך 728

נספח כא'  -נסח רשם
חברות מתאריך  10.9.17של
חברת ספיר טביב אירועים

עמוד  327מתוך 728

נספח כא'
[עמוד  1מתוך ]2
נסח רשם חברות מתאריך  10.9.17של חברת ספיר טביב אירועים

עמוד  328מתוך 728

נספח כא'
[עמוד  2מתוך ]2

עמוד  329מתוך 728

נספח כב'  -תמלול שיחה
של רו"ח ברדיצ'ב עם
מנהלת החשבונות של חברת
"ח.מ כימילב בע"מ" מיום 2
במרס 2017

עמוד  330מתוך 728

נספח כב'
[עמוד  1מתוך ]2
תמלול שיחה של רו"ח ברדיצ'ב עם מנהלת החשבונות של חברת "ח.מ כימילב בע"מ" מיום  2במרס 2017
עובדת:
רו"ח ברדיצ'ב:
עובדת:
רו"ח ברדיצ'ב:
עובדת:
רו"ח ברדיצ'ב:
עובדת:
רו"ח ברדיצ'ב:
עובדת:
מנה"ח:
רו"ח ברדיצ'ב:
מנה"ח:
רו"ח ברדיצ'ב:
מנה"ח:
רו"ח ברדיצ'ב:
רו"ח ברדיצ'ב:
מנה"ח:
רו"ח ברדיצ'ב:
מנה"ח:
רו"ח ברדיצ'ב:
מנה"ח:
רו"ח ברדיצ'ב:
מנה"ח:
רו"ח ברדיצ'ב:
מנה"ח:
מנה"ח:
רו"ח ברדיצ'ב:
מנה"ח:
רו"ח ברדיצ'ב:
מנה"ח:
רו"ח ברדיצ'ב:

הלו
בוקר טוב
בוקר אור
אפשר לדבר עם המנהלת חשבונות
כן מי רוצה אותה
חן ברדיצ'ב
חן
כן
רק שניה
הלו
הלו
הלו
בוקר טוב
בוקר מצויין
שמי חן ברדיצ'ב
אני מוניתי ע"י בימ"ש מפרק של הפועל חב' הראל אחזקות
של מי
קבוצת כדורגל שנקראת הפועל ת"א
אה אוקי
עכשיו יש לי פה חשבונית שאתם הוצאתם ב 3.12.2012 -מספר 0706
חשבונית 0706
כן
תגיד לי את כל הספרות של החשבונית
זה הכל זה מה שיש 0706
אין לי מספר כזה
איך נקרא הלקוח
הראל אחזקות
הראל אחזקות
כן
בוא נראה
זה על  + ₪ 100,000מע"מ

עמוד  331מתוך 728

נספח כב'
[עמוד  2מתוך ]2
מנה"ח:
מנה"ח:
רו"ח ברדיצ'ב:
מנה"ח:
רו"ח ברדיצ'ב:
מנה"ח:
מנה"ח:
רו"ח ברדיצ'ב:
מנה"ח:
רו"ח ברדיצ'ב:
רו"ח ברדיצ'ב:
מנה"ח:
רו"ח ברדיצ'ב:
מנה"ח:

אין מצב זה חשבונית מפוברקת ממי
מה אתה בשביל הקבוצה ,מה אתה בשביל החברה
אני מוניתי ע"י בימ"ש לפרק את הפועל ואני עובר על הספרים ואני רואה את החשבונית הזאת
ומה בדיוק הם רשמו שם ,שמה הם מכרו להם
ביגוד
ביגוד
אנחנו חברה לכימיקלים ,אוקי ,אתה יכול לפרק את החשבונית הזאת לגורמים למה  ...זה חשבונית
...
מפוברקת
מזויפת
וואו
טוב
אוקי
אני מודה לך תודה רבה
יום טוב

עמוד  332מתוך 728

נספח כג'  -מכתב ב"כ
עמותת "מפעלות חינוך
וחברה בע"מ (חל"צ)" מיום
 23באפריל 2017

עמוד  333מתוך 728

נספח כג'
[עמוד  1מתוך ]1
מכתב ב"כ עמותת "מפעלות חינוך וחברה בע"מ (חל"צ)" מיום  23באפריל 2017

עמוד  334מתוך 728

נספח כד'  -פרטי חברת
""T.L.Z. COM, LC
מאתר מחלקת המדינה של
פלורידה

עמוד  335מתוך 728

פרטי חברת " "T.L.Z. COM, LCמאתר מחלקת המדינה של פלורידה

עמוד  336מתוך 728

נספח כד'
[עמוד  1מתוך ]1

נספח כה'  -מסמכי הקמת
חברת " T.L.Z. COM,
 "LCמאתר מחלקת המדינה
של פלורידה

עמוד  337מתוך 728

נספח כה'
[עמוד  1מתוך ]4
מסמכי הקמת חברת " "T.L.Z. COM, LCמאתר מחלקת המדינה של פלורידה

עמוד  338מתוך 728

נספח כה'
[עמוד  2מתוך ]4

עמוד  339מתוך 728

נספח כה'
[עמוד  3מתוך ]4

עמוד  340מתוך 728

נספח כה'
[עמוד  4מתוך ]4

עמוד  341מתוך 728

נספח כו'  -הסכמי מכירת
השחקנים דאגלס דה
סילבה ,אביחי ידין וסמואל
יבואה  -מהפועל כ"ס
להפועל תל אביב

עמוד  342מתוך 728

נספח כו'
[עמוד  1מתוך ]3
 3הסכמי מכירת  3השחקנים דאגלס דה סילבה ,אביחי ידין וסמואל יבואה  -מהפועל כפר סבא להפועל תל אביב

עמוד  343מתוך 728

נספח כו'
[עמוד  2מתוך ]3

עמוד  344מתוך 728

נספח כו'
[עמוד  3מתוך ]3

עמוד  345מתוך 728

נספח כז'  -הסכם בין קבוצת
הפועל תל אביב לקבוצת
הכדורגל הפועל כפר סבא
מיום  4במאי 2009

עמוד  346מתוך 728

נספח כז'
[עמוד  1מתוך ]2
הסכם בין קבוצת הפועל תל אביב לקבוצת הכדורגל הפועל כפר סבא מיום  4במאי 2009

עמוד  347מתוך 728

נספח כז'
[עמוד  2מתוך ]2

עמוד  348מתוך 728

נספח כח'  -תוספת להסכם
בין חברת הניהול של מר
טביב לקבוצת הכדורגל
הפועל כפר סבא מיום 14
ביוני 2009

עמוד  349מתוך 728

נספח כח'
[עמוד  1מתוך ]2
תוספת להסכם בין חברת הניהול של מר טביב לקבוצת הכדורגל הפועל כפר סבא מיום  14ביוני 2009

עמוד  350מתוך 728

נספח כח'
[עמוד  2מתוך ]2

עמוד  351מתוך 728

נספח כט'  -פרוטוקול מיום
 9.8.09להעברת הזכויות
מחברת הניהול של טביב
לאגודת הספורט הפועל כ"ס

עמוד  352מתוך 728

נספח כט'
[עמוד  1מתוך ]1
פרוטוקול הוועדה להעברת זכויות של ההתאחדות לכדורגל מתאריך  9.8.09לאישור העברת הזכויות
מחברת הניהול בבעלות מר טביב לאגודת הספורט הפועל כפר סבא

עמוד  353מתוך 728

נספח ל'  -בקשת טביב מיום
 1.9.09להתאחדות לקבלת
ארכה לשימוש בתמורה
מהפועל ת"א לפרוע שטרי
הון של טביב

עמוד  354מתוך 728

נספח ל'
[עמוד  1מתוך ]1
בקשת ב"כ חברת הניהול בבעלות טביב ,מיום  1בספטמבר  ,2009מהיועץ המשפטי להתאחדות לכדורגל לקבלת ארכה
לשימוש בתמורה שתשולם על ידי הפועל תל אביב לפרוע שטרי ההון שהונפקו על ידי חברת הניהול של מר טביב

עמוד  355מתוך 728

נספח לא'  -אישור להארכת
התקופה להשלמת פרעון
שטרי ההון על ידי חברת
הניהול של מר טביב ,בגין
רכישת  3השחקנים על ידי
קבוצת הכדורגל הפועל תל
אביב מהפועל כפר סבא,
מיום  2בפברואר 2009
עמוד  356מתוך 728

נספח לא'
[עמוד  1מתוך ]1
אישור להארכת התקופה להשלמת פרעון שטרי ההון על ידי חברת הניהול של מר טביב ,בגין רכישת  3השחקנים על ידי
קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב מהפועל כפר סבא ,מיום  2בפברואר 2009

עמוד  357מתוך 728

נספח לב'  -פרוטוקול
הוועדה להעברת זכויות
בהתאחדות לכדורגל מיום
 10.5.09בעניין בקשת מועדון
הכדורגל הפועל תל אביב
להעברת זכויות לידי "הראל
אחזקות – מועדון הכדורגל
הפועל תל אביב" [ח.פ.
]514182393
עמוד  358מתוך 728

נספח לב'
[עמוד  1מתוך ]1
פרוטוקול הוועדה להעברת זכויות בהתאחדות לכדורגל מיום  10במאי  2009בעניין בקשת מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
להעברת זכויות לידי "הראל אחזקות – מועדון הכדורגל הפועל תל אביב" [ח.פ]514182393 .

עמוד  359מתוך 728

נספח לג'  -מכתב מר חיים
רמון לנאמנים של החברה,
מיום  19בדצמבר 2016

עמוד  360מתוך 728

נספח לג'
[עמוד  1מתוך ]2
מכתב מר חיים רמון לנאמנים של החברה ,מיום  19בדצמבר 2016

עמוד  361מתוך 728

נספח לג'
[עמוד  2מתוך ]2

עמוד  362מתוך 728

נספח לד'  -מכתב היועצ"מ
של ההתאחדות לחברה ולמר
אלי טביב בגין מעורבותו
בקבוצת הפועל תל אביב
4.6.09

עמוד  363מתוך 728

נספח לד'
[עמוד  1מתוך ]2
מכתב היועצ"מ של ההתאחדות לחברה ולמר אלי טביב בגין מעורבותו בקבוצת הפועל תל אביב
מיום  4ביוני 2009

עמוד  364מתוך 728

נספח לד'
[עמוד  2מתוך ]2
מכתב היועצ"מ של ההתאחדות לב"כ גבי קצרה בגין מעורבותו בקבוצת הפועל תל אביב מיום  19בינואר 2009

עמוד  365מתוך 728

נספח לה'  -תיעוד הקבלות
והפקדות הצ'קים בדפי
הבנק של החברה בגין
מכירת רכבים

עמוד  366מתוך 728

נספח לה'
[עמוד  1מתוך ]11
תיעוד הקבלות והפקדות הצ'קים בדפי הבנק של החברה בגין מכירת רכבים

עמוד  367מתוך 728

נספח לה'
[עמוד  2מתוך ]11

עמוד  368מתוך 728

נספח לה'
[עמוד  3מתוך ]11

עמוד  369מתוך 728

נספח לה'
[עמוד  4מתוך ]11

עמוד  370מתוך 728

נספח לה'
[עמוד  5מתוך ]11

עמוד  371מתוך 728

נספח לה'
[עמוד  6מתוך ]11

עמוד  372מתוך 728

נספח לה'
[עמוד  7מתוך ]11

עמוד  373מתוך 728

נספח לה'
[עמוד  8מתוך ]11

עמוד  374מתוך 728

נספח לה'
[עמוד  9מתוך ]11

עמוד  375מתוך 728

נספח לה'
[עמוד  10מתוך ]11

עמוד  376מתוך 728

נספח לה'
[עמוד  11מתוך ]11

עמוד  377מתוך 728

נספח לו'  -תיעוד רישומי
הנהלת חשבונות והפקדות
בדפי הבנק של החברה בגין
מכירת רכב למר דדון

עמוד  378מתוך 728

נספח לו'
[עמוד  1מתוך ]2
תיעוד רישומי הנהלת חשבונות והפקדות בדפי הבנק של החברה בגין מכירת רכב למר דדון

עמוד  379מתוך 728

עמוד  380מתוך 728

נספח לו'
[עמוד  2מתוך ]2

עמוד  381מתוך 728

נספח לז'  -דוגמאות לשטרי
הון שנופקו על ידי החברה

עמוד  382מתוך 728

נספח לז'
[עמוד  1מתוך ]8
דוגמאות לשטרי הון שנופקו על ידי החברה

עמוד  383מתוך 728

נספח לז'
[עמוד  2מתוך ]8

עמוד  384מתוך 728

נספח לז'
[עמוד  3מתוך ]8

עמוד  385מתוך 728

נספח לז'
[עמוד  4מתוך ]8

עמוד  386מתוך 728

נספח לז'
[עמוד  5מתוך ]8

עמוד  387מתוך 728

נספח לז'
[עמוד  6מתוך ]8

עמוד  388מתוך 728

נספח לז'
[עמוד  7מתוך ]8

עמוד  389מתוך 728

נספח לז'
[עמוד  8מתוך ]8

עמוד  390מתוך 728

נספח לח'  -צילום מסך
לרשימת המיילים ב"דואר
יוצא" של בעלי תפקידים
בחברה  -שמני ויצמן אחד
המכותבים למייל

עמוד  391מתוך 728

נספח לח'
[עמוד  1מתוך ]5
צילום מסך לרשימת המיילים ב"דואר יוצא" של בעלי תפקידים בחברה  -שמני ויצמן אחד המכותבים למייל
מרו"ח יניב משולם

עמוד  392מתוך 728

עמוד  393מתוך 728

נספח לח'
[עמוד  2מתוך ]5

עמוד  394מתוך 728

עמוד  395מתוך 728

נספח לח'
[עמוד  3מתוך ]5

ממר ניב ענבר

עמוד  396מתוך 728

נספח לח'
[עמוד  4מתוך ]5

עמוד  397מתוך 728

נספח לח'
[עמוד  5מתוך ]5
ממר אמיר כבירי

עמוד  398מתוך 728

נספח לט'  -תוכן מיילים
שנשלחו מבעלי תפקידים
בחברה למני ויצמן -
המעידות על מעורבותו
בניהול החברה

עמוד  399מתוך 728

'נספח לט
 המעידות על מעורבותו המלאה והישירה בניהול- פירוט תוכן המיילים שנשלחו מבעלי תפקידים בחברה למר מני ויצמן
החברה
)16.10.17 (העתקי דוגמאות של מיילים המפורטים בנספח הועברו בקובץ נפרד למכותבים לדוח החקירה בתאריך
תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

 הסכום יכול להשתנות בכפוף, מ ש"ח200 .2  איש תכולה30,000 , מ ש"ח600 .1 ,ערב טוב ניר
Re: דיווח
 נא שוחח עם-  אתה יכול להפעיל את האושנר.3 )לשטח שנקבל וליעוד (קניון או פאוור סנטר
Tuesday, 17 May 2016 :Sent From: Nir Perzlina מני טלפונית לפני תודה אמיר
 דיווח הי:Subject: RE waizman Cc: meni G. Kabiri | Owner To: Amir 10:23 PM
 יום אני14 אמיר הכלכלן מודע ללוחות הזמנים הלחוצים אבל זה בטח ייקח מעט יותר מ
 בכמה כסף.1 :כבר אוסף לו חומרים מסמי עופר לצורך השוואה בנושא עלויות הבניה
 בכה כסף להעריך את עלויות.2 להעריך את בניית האצטדיון לצורך התכנית העסקית
? האם עודד האושנר כבר מתפקד ואפשר להפעיל אותו.3 ?הבניה של השטח המסחרי
office. 972-72Perzlina, CEO Nir  מנכ"ל,ניר פרצלינה
.4
HYPERLINK .e-mail mobile. 972-54-3344111 2221246
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il"
מ
IN_logo_sign_mail
office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
2016  מאי17  יום ג:] נשלחmailto:a.kabiri@htafc.co.il[ Amir G. Kabiri | Owner :את
האם
,היי ניר
 דיווח:Re : נושאwaizman meni : עותקPerzlina Nir : אל17:17
14 הכלכלן מועד ללוחות הזמנים והצורך בתכנית הסופית תוך
Sent: Sunday, 15 May 2016 9:39 From: Nir Perzlina
אמיר
תודה
?יום
הי אמיר
 דיווח:Subject waizman Cc: meni To: Amir G. Kabiri | Owner PM
 נקבע פגישה ליום ה' הקרוב אצל.מחר יום ב' אני יושב עם הכלכלנים ומכניס אותם לעבודה
מנכ"ל העירייה ונציגי אגף הנדסה וזאת בהמשך לקבצים ששלחתי אליהם לבחינה של מיקום
האצטדיון (על סמך התוכניות שקיבלתי מלוקס) עד הפגישה ביום ה' מתקיימות שיחות בדיקה
Nir  מנכ"ל,ניר פרצלינה
ביני לבין אגף ההנדסה כך שביום ה' הנושא יסוכם בברכה
e- mobile. 972-54-3344111 office. 972-72-2221246
Perzlina, CEO
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il" HYPERLINK .mail
IN_logo_sign_mail
office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
 יום? תודה14  האם הכלכלן מועד ללוחות הזמנים והצורך בתכנית הסופית תוך,היי ניר
Re: דיווח
To: Amir G. Kabiri | Sent: Sunday, 15 May 2016 9:39 PM From: Nir Perzlina אמיר
 דיווח הי אמיר מחר יום ב' אני יושב עם:Subject waizman Cc: meni Owner
 נקבע פגישה ליום ה' הקרוב אצל מנכ"ל העירייה ונציגי אגף.הכלכלנים ומכניס אותם לעבודה
הנדסה וזאת בהמשך לקבצים ששלחתי אליהם לבחינה של מיקום האצטדיון (על סמך התוכניות
שקיבלתי מלוקס) עד הפגישה ביום ה' מתקיימות שיחות בדיקה ביני לבין אגף ההנדסה כך
office.
Nir Perzlina, CEO  מנכ"ל,ניר פרצלינה
שביום ה' הנושא יסוכם בברכה
HYPERLINK .e-mail mobile. 972-54-3344111 972-72-2221246
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il"
IN_logo_sign_mail
office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
,you Great weekend to all of !full steam Thank you, we keep going in ,Lucas Dear
Re:
;??? ;??? :Cc To: Nir Perzlina Sent: Friday, 13 May 2016 2:12 PM ??? :From Amir Footprint of
Subject: Footprint of HTA luoren@mail.cmec.com; Amir G. Kabiri | Owner
HTA
attached the Stadium's footprint files as you Please find ,Dear Nir Stadium
Stadium
The total amount of seats .1 :Please note that .in the Macau meeting required
the maximum capacity of the Stadium, any further expansion of seats will (30,022) is
footprint does not include the underground This .2 .change completely the Design
Stadium, therefore appropriate margin shall be taken parking lots nor access to the
information as you may Please feel free to contact me for any .into consideration
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Lucas ,Best .require

Saturday, :Sent >a.danon@htafc.co.il< From: Adam Danon | Operations Manager
luoren@mail.cmec.com; caoen@mail.cmec.com; :To 7 May 2016 4:05 AM
aksapir@yahoo.com; zack@aes-law.com; ron@aes- ;liufz@mail.cmec.com
Gabriel.wong@cedarac.com; nir@inproject.co.il; ;law.com; cbklaw@gmail.com
Kabiri | Owner; .Cc: Amir G the Board of Trustees Isaac M. Tamir, Chairman of
Attached please
,Dear All Subject: May 9th-10th Schedule Nir Inbar | CEO
whatsapp for any /I am available via email or phone
schedule find May 9th-10th
Adam
,Best regards
Safe travels and have a great weekend
query
HTA-Signature-AD-Operations-Manager
Danon
To: Amir Sunday, 1 May 2016 9:03 PM :Sent >liufz@mail.cmec.com< ??? :From
gabriel.wong@cedarac.com; :Cc Kabiri | Owner; Nir Inbar | CEO .G
caoen@mail.cmec.com; ?? ;aksapir@yahoo.com; zack@aes-law.com
Operations Manager; | (luoren@mail.cmec.com); yoav@sgslaw.co.il; Adam Danon
Subject: Re:Re: Concept Design for HTA's Nir Perzlina; fangzhou925@yeah.net
April . Sorry We have received your letter dated 29 of ,Dear Amir New Stadium
With respect to your .Georgia for the late reply as we were on the flight to
of your questions and remarks on the concept design, we will give a thorough review
As per Chinese custom, in celebration of .commentary and go through every point
communicate Workers' Day, the staff won't get back to work till day 4. So we will
your letter by May 5th May and try best to reply with our design partner on day 4 of
Best !Happy Workers' Day .position We hope you would understand our .2016
"Amir G. Kabiri | Owner":From> ---------- Origin message ---------- Lucas ,regards
Inbar | Nir" ,>yeah.net@13810915467< "fangzhou925":To> >a.kabiri@htafc.co.il<
Subject:Re: Concept Design for HTA's New Stadium> >n.inbar@htafc.co.il< "CEO
Thank you very much for your e mail. ,Dear Lucas Date:2016-04-29 21:29:19>
and am design looks fantastic, you all did a huge efforts in a very tight schedule The
Mr. Nir .looking forward to meet you all and discuss the next phase in depth
experienced individual in Israel with regards to stadiums Perzlina, who is the most
complexes is cc'd to this e mail and is available for any question and and sports
.Macau clarification in order to finalise the concept design prior to our meeting in
Sincerely .attached letter of remarks to Mr. Ren As always, kindly transmit my
| www.htafc.co.il .Hapoel Tel - Aviv F.C President Kabiri .Amir G ,yours
<info@htafc.co.il
>file:///accounts/1000/pimdata/_startup_data/messages/1459432628/6/0/msg-437ny4
To: Amir G. Kabiri | Sent: Tuesday, 26 April 2016 5:08 AM From: fangzhou925
aksapir@yahoo.com; ;Cc: gabriel.wong@cedarac.com CEO | Owner; Nir Inbar
caoen@mail.cmec.com; ?? ;zack@aes-law.com; liufz@mail.cmec.com
Dear
Stadium Subject: Concept Design for HTA's New )(luoren@mail.cmec.com
Please find .friend here in China It has been a pleasure seeing our Israeli :Amir
The Concept Design will be .attached the PDF file of our Concept Design
together with the Concept Design Notes officially in our meeting in submitted
that you may come up with to improve the We welcome any commentaries .Macau
728  מתוך401 עמוד
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Lucas ,Best .soon Look forward to seeing you very .deisgn
???E- Mobile:86-138-1091-5467 ) Fangzhou Liu ( Lucas
>mailto:fangzhou925@yeah.com<mail:fangzhou925@yeah.com
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מכתב אישי
מאמיר כבירי
Happy
'Workers
!Day

--

שבוע טוב איציק יקר ,נא התייחסותך למכתב המצורף .בברכת מועדים לשמחה,
כבירי
(ריק)
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The design looks fantastic, .Thank you very much for your e mail ,Dear Lucas
Re:
schedule and am looking forward to meet you all did a huge efforts in a very tight
Concept
who is the most ,Mr. Nir Perzlina
.depth you all and discuss the next phase in
Design for
is sports complexes experienced individual in Israel with regards to stadiums and HTA's New
and clarification in order to cc'd to this e mail and is available for any question
Stadium
kindly ,As always .meeting in Macau finalise the concept design prior to our
Amir G. ,Sincerely yours .transmit my attached letter of remarks to Mr. Ren
HYPERLINK | www.htafc.co.il .Hapoel Tel - Aviv F.C President Kabiri
file:///accounts/1000/pimdata/_startup_data/messages/1459432628/6/0/msg-"
Sent: Tuesday, 26 April 2016 5:08 From: fangzhou925 info@htafc.co.il"437ny4
;Cc: gabriel.wong@cedarac.com CEO | To: Amir G. Kabiri | Owner; Nir Inbar AM
;aksapir@yahoo.com; zack@aes-law.com; liufz@mail.cmec.com
Subject: Concept Design for )caoen@mail.cmec.com; ?? (luoren@mail.cmec.com
friend Israeli It has been a pleasure seeing our :Dear Amir Stadium HTA's New
The .Please find attached the PDF file of our Concept Design .here in China
together with the Concept Design Notes officially Concept Design will be submitted
come up We welcome any commentaries that you may .in our meeting in Macau
Lucas ,Best .Look forward to seeing you very soon .with to improve the deisgn
E-mail:HYPERLINK Mobile:86-138-1091-5467 ) Fangzhou Liu ( Lucas??? -fangzhou925@yeah.com"mailto:fangzhou925@yeah.com"
To: Amir G. Sent: Friday, 22 April 2016 4:17 PM From: fangzhou925@yeah.net
Fw:
I've received Mr. Ren Subject: fangzhou925 ????: HTA | Letter to Kabiri | Owner fangzhou92
----------------): !the reply shall come to you ASAP. Keep in touch your mail and 5 ????: HTA
that your e-mail was This is an automatic reply, confirming --------------------------| Letter to
received.Thank you
Mr. Ren
???????http://mimg.163.com/xm/option/images/ico11x11_mailletter.gif
?"com.163@?????"??????,?????????????
http://mimg.163.com/xm/option/images/logo163_sm_mailletter.gif
??????????"/http://shouji.163.com" HYPERLINK???????,??????
April 2016 3:22 AM 24 ,Sent: Sunday >meir113@aol.com< From: Meir toshav
Fw: פסח חג
 נאחל לך, חג פסח שמח אמיר שלום וחג שמח:Subject: Re Kabiri | Owner .To: Amir G
שמח
 אני מקווה. אני מאד מעריך את המאמץ שאתה עושה כדי שהקבוצה תצליח.,חג חרות שמח
אשמח לראותך. למאי25 אני מתכנן להגיע לארץ ב.שבנית האיצטדיון החדש יתן תנופה חדשה
,On Apr 22 Sent from my iPad מאיר, ידידך.ולראות את התכניות לאיצטדיון החדש
HYPERLINK< at 6:49 PM, Amir G. Kabiri | Owner ,2016
 בשם כל,מאיר יקירי
:wrote >a.kabiri@htafc.co.il"mailto:a.kabiri@htafc.co.il"
, אני רוצה לאחל לך ולכל בני ביתך חג פסח שמח וכשר, ובשמי,מועדון הכדורגל של הפועל ת"א
, מעטים האנשים אשר שותפים בצנעה בשמירת המועדון שלנו בחיים.בריאות ופרנסה ברוכה
 אני מוקיר לך.ובעיקר ברגעים הקשים ביותר אתה מתגייס עם לב שלם ואהבה ללא גבולות
ומעריך כל אשר אתה עושה ומחכה לך שתגיע ארצה כדי שאעשה לך סיור בשטח האיצטדיון
, שלך בהערכה אין סופית.בבת ים ומבטיח לך שאמשיך לשמור על המועדון מכל משמר
אמיר כבירי
 אני רוצה לאחל לך ולכל בני, ובשמי, בשם כל מועדון הכדורגל של הפועל ת"א,מאיר יקירי
חג פסח שמח
 מעטים האנשים אשר שותפים בצנעה. בריאות ופרנסה ברוכה,ביתך חג פסח שמח וכשר
 ובעיקר ברגעים הקשים ביותר אתה מתגייס עם לב שלם ואהבה,בשמירת המועדון שלנו בחיים
 אני מוקיר לך ומעריך כל אשר אתה עושה ומחכה לך שתגיע ארצה כדי שאעשה.ללא גבולות
 שלך.לך סיור בשטח האיצטדיון בבת ים ומבטיח לך שאמשיך לשמור על המועדון מכל משמר
 אמיר כבירי,בהערכה אין סופית
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| HTA
Letter to
Mr. Ren

3370

קובלנה Fw:
פלילית  -רון
קופמן-
----דחוף

3375

היכרות Fw:

See you all very
.Ren .Please transmit my attached letter to Mr ,Dear Lucas
Hapoel Tel - Aviv President Amir G. Kabiri ,Sincerely yours .Macau soon in
HYPERLINK | www.htafc.co.il .F.C
"
invoke://1,default:0,eyJ1cmkiOiJtYWlsdG86aW5mb0BodGFmYy5jby5pbCIsImRh
info@htafc.co.il"==dGEiOiJhVzVtYjBCb2RHRm1ZeTVqYnk1cGJBQT0ifQ
Marcom Manager / From: Rotem Grosman | Press Officer
<To: Sent: Tuesday, 19 April 2016 12:57 PM >r.grosman@htafc.co.il
 :Subject elon@zivsimon.com; 'amit@wblaw.co.il'; Amir G. Kabiri | Ownerקובלנה
בעקבות הציוץ מאתמול בנושא האצטדיון
פלילית  -רון קופמן -דחוף ----שלום לכולם
המכיל דיבה והוצאת לשון הרע יש להוציא מיידית מכתב התרעה בפני תתביעה וקובלנה פלילית
כנגד רון קופמן אישית עם העתקים למקומות בהם הוא מועסק בתקשורת ותביעת דיבה כנגדם.
צירפתי את עמית פינס שהגיש בעבר תביעה דומה בשם חיים רמון כנגד קופמן ,עניין שהביא
לסוף ההתבטאויות הללו כנגדו .עמית יכול לסייע גם בשיחה עם עורכי דינו של הקוף שפעם
פה נמצא הלינק לשידור עצמו מאתמול שהגיע
קודמת השפיעו עליו ומיתנו אותו מאוד.
אחרי הציוץ -חבריו לפאנל של קופמן שמרו עליו מפני אמירת הדברים שכתב בציוץ שנאמרו
ברמיזה בכסות עיתונות.
c41t4nzVQ=KH&http://103fm.maariv.co.il/programs/Media.aspx?ZrqvnVq=GILIEJ
המקומות בהם הוא מועסק הם :ערוץ הספורט ,צ'ארלטון fm103 ,ומעריב -כולם בבעלות
מייל של קופמןHYPERLINK :
אלי עזור.
Description:
"rokof@hotmail.com"mailto:rokof@hotmail.com
grosman
From: Roee Eizenman .smartphone 10 BlackBerry my from Sent
<Amir G. Kabiri :To Tuesday, 12 April 2016 2:48 PM :Sent >Eizenmanr@msh.co.il
שמי רועי אייזנמן ואני מנהל את זרוע
 :Subject | Ownerהיכרות שלום אמיר,
הבנקאות להשקעות של קבוצת מגדל .אנחנו מסייעים לחברות ואנשים פרטיים לגייס כספים,
אשמח להיפגש ולהכיר
למכור ולרכוש חברת ,להשלים תהליכים של מיזוגים וכדומה.
Migdal
בברכה ובתקווה להיפגש בקרוב ,רועי
ולבחון אפשרות לשיתופי פעולה.
Tel: 03- Migdal Investment Banking Roee Eizenman | CEO
Capital Markets
HYPERLINK 03-5106712 :5190441 Mobile: 052-6098906 Fax
"Email: eizenmanr@msh.co.il HYPERLINK"mailto:eizenmanr@msh.co.il
"Se'adya Ga'on, Tel Aviv, 67135 26 www.msh.co.il"http://www.msh.co.il
Israel
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Sent: Thursday, 7 From: Nimrod .smartphone 10 BlackBerry my from Sent ?תואם
Re:
Subject: Re: Meeting in Cc: Meni To: Amir G. Kabiri | Owner April 2016 4:48 PM Meeting in
HYPERLINK< Amir G. Kabiri | Owner ,10:25  בשעה,2016  באפר׳7- אוקיי ?בBerlin
Berlin
,נמרוד בוקר טוב
?:ה/> כתבa.kabiri@htafc.co.il"mailto:a.kabiri@htafc.co.il"
 תודה. תדבר עם מני בטלפון לפני. בבקשה ראה מייל ומטה ותאם את הפגישה,לבקשת מני
HYPERLINK<  יאיר לוריה:From אמיר
Sent: Thursday, 7 April 2016 10:22 >yairlu@gmail.com"mailto:yairlu@gmail.com"
-----------Subject: Fwd: Meeting in Berlin To: Amir G. Kabiri | Owner AM
HYPERLINK<  יאיר לוריה: מאת---------- הודעה שהועברה
2016  באפריל7 , יום חמישי:> תאריךyairlu@gmail.com"mailto:yairlu@gmail.com"
HYPERLINK : אלMeeting in Berlin :נושא
Mr hanns Dear Amir Kabiri A.kabiri@htafc.co.il"mailto:A.kabiri@htafc.co.il"
coffee biggest company for Sachers one of the two Schlogl is the owner of Helmut
Helmut Sachers also sell tea and drink .and resturants in Austria for hotels prouducer
sugar, byproudact such as .retail supplies .buffet Juises for breakfast .chocolate
will be with Mr Schlogl in berlin between I .'milk, chocolate napoleatans etc portion
april morning can you help us to arange meeting with 14 of april evning until 16 of
Best
-Yair Lurye regard best .Berlin at the 15 of april Grand city group in
Aroma Management Services
Lurye Yair ,Regards
Best
-yairlu@lurye.co.il :E-mail
972-52-5431717+ :Mobile L.T.D
Aroma Management Services
Lurye Yair ,Regards
HYPERLINK :E-mail
972-52-5431717+ :Mobile L.T.D
yairlu@lurye.co.il"mailto:yairlu@lurye.co.il"
 תדבר עם מני. בבקשה ראה מייל ומטה ותאם את הפגישה, לבקשת מני,נמרוד בוקר טוב
Fw:
Sent: Thursday, >yairlu@gmail.com<  יאיר לוריה:From  תודה אמיר. בטלפון לפניMeeting in
Subject: Fwd: Meeting in To: Amir G. Kabiri | Owner 7 April 2016 10:22 AM
Berlin
HYPERLINK<  יאיר לוריה: מאת----------  הודעה שהועברה-----------Berlin
2016  באפריל7 , יום חמישי:> תאריךyairlu@gmail.com"mailto:yairlu@gmail.com"
HYPERLINK : אלMeeting in Berlin :נושא
Mr hanns Dear Amir Kabiri A.kabiri@htafc.co.il"mailto:A.kabiri@htafc.co.il"
coffee biggest company for Sachers one of the two Schlogl is the owner of Helmut
Helmut Sachers also sell tea and drink .and resturants in Austria for hotels prouducer
sugar, byproudact such as .retail supplies .buffet Juises for breakfast .chocolate
will be with Mr Schlogl in berlin between I .'milk, chocolate napoleatans etc portion
april morning can you help us to arange meeting with of april evning until 16 of 14
Best
-Yair Lurye regard best .Berlin at the 15 of april Grand city group in
Aroma Management Services
Lurye Yair ,Regards
Best
-yairlu@lurye.co.il :E-mail
972-52-5431717+ :Mobile L.T.D
Aroma Management Services
Lurye Yair ,Regards
HYPERLINK :E-mail
972-52-5431717+ :Mobile L.T.D
yairlu@lurye.co.il"mailto:yairlu@lurye.co.il"
From: Hannes Original Message .smartphone Sent from my BlackBerry 10
Fw:
Sent: Wednesday, 6 April 2016 10:24 PM >h.schloegl@helmutsachers.at< Schl?gl collaboratio
,dear sirs Subject: collaboration To: Amir G. Kabiri | Owner; yairlu@gmail.com
n
.please find attached our letter
,Sincerely yours
.attached letter to Mr. Ren Please transmit my
,Lucas Dear Response to
| www.htafc.co.il .Hapoel Tel - Aviv F.C President Kabiri .Amir G
your letter
info@htafc.co.il
of March
28th 2016
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 דוח זה מוגש למועצת העיר בשבוע הבא במידה ויש לך הערות, הי עודד ראה הדוח של ברק
ניר
הן חייבות להיות עד יום ה' בבוקר כי בצהרים יש סיכום אצל מנכל העירייה תודה
mobile. 972-54- office. 972-72-2221246
Perzlina, CEO Nir  מנכ"ל,פרצלינה
nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il" HYPERLINK .e-mail 3344111
HYPERLINK
מ
IN_logo_sign_mail
office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
13:44 2016  יוני28  יום ג:] נשלחmailto:zimmerman2@bezeqint.net[  צימרמן בני:את
 טיוטת דוח בדיקת היתכנות כלכלית לפרויקט:FW : נושאNir Perzlina :אל
.ניר שלום לבקשת אסף מעביר אליך את שומת יורם ברק במתכונת שנדרש לה
האצטדיון
052-  צימרמן בני נייד,בברכה
.אנא העבר לכל הנוגעים בדבר אצלכם וכמובן לאבי
077-5080468  פקס077-5080469  משרד5551840
&https://docs.google.com/uc?id=0B8gt8NmGW3UVVjdxTXJNa3VUbjg
:Sent ]mailto:asaf@bat-yam.muni.il[  רגו'אן אסף:From
export=download
HYPERLINK(  בני צימרמן:To Tuesday, June 28, 2016 11:53 AM
HYPERLINK( )zimmerman2@bezeqint.net"mailto:zimmerman2@bezeqint.net"
HYPERLINK< )zimmerman2@bezeqint.net"mailto:zimmerman2@bezeqint.net"
:Subject: FW >zimmerman2@bezeqint.net"mailto:zimmerman2@bezeqint.net"
ראה טיוטת דוח שהתקבלה
טיוטת דוח בדיקת היתכנות כלכלית לפרויקט האצטדיון
]From: Yoram Barak [mailto:barak-valuer@bezeqint.net
עכשיו לקראת הפגישה
 עו"ד; רגו'אן אסף, פודמסקי – שקד:To Sent: Tuesday, June 28, 2016 11:37 AM
בכבוד
 טיוטת דוח בדיקת היתכנות כלכלית לפרויקט האצטדיון:Subject
-___________
יורם ברק
,רב
 שמאות- ____________________________________________________ יורם ברק
03- . (ליד קניון איילון) טל51200 ברק- בני,31 מקרקעין בע"מ "בית אורנים" רח' לח"י
mailto:barak-" E-mail: HYPERLINK ,03-5701995 . פקס,0522-447870 ,5701990
HYPERLINK
barak-valuer@bezeqint.net"valuer@bezeqint.net
HYPERLINK Banner"http://en.calameo.com/read/003800724d533e9bb5525"
U?BTech Powered by"http://www.u-btech.com/products/xtrabanner/poweredby"
XTRABANNER

728  מתוך406 עמוד

FW: טיוטת
דוח בדיקת
היתכנות
כלכלית
לפרויקט
האצטדיון

3567

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

From: Nir Perzlina .smartphone 10 BlackBerry my from Sent  אבדוק,לא ממש זוכר
Cc: Amir G. Kabiri To: kabiriamir@yahoo.com Sent: Thursday, 26 May 2016 21:44
 הוא שלח50  הצעת מחיר לא נראה לי שיותר מ:Subject: Re waizman | Owner; meni
Perzlina פרצלינה ניר
 שלiPhone :הצעה למני בזמנו האם את יודע על כמה? נשלח מ
HYPERLINK" ,21:43  בשעה,2016  במאי26-?ב
+972-54-3344111:נייד
.Nir
HYPERLINK< "kabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com"
כמה שעות
?:ה/> כתבkabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com"
To: Sent: Thursday, 26 May 2016 21:20 From: Nir Perzlina
?אתה מעריך מניסיונך
 הצעת:Subject: Re waizman Cc: Amir G. Kabiri | Owner; meni Amir G. Kabiri
מחיר מאחר ויש שמאי מוסכם הוא לא רואה שיש לו הרבה עבודה זאת הייתה הצעה שלו
 אני לא משוכנע שאפשר כרגע להגדיר לו תכולת, אפשר אם אתה רוצה לקבל גם הצעה בפיקס
Perzlina פרצלינה ניר
 שלiPhone :עבודה ברורה לכן עדיף שעות נשלח מ
G. Kabiri Amir ,21:07  בשעה,2016  במאי26-?ב
+972-54-3344111:נייד
.Nir
?:ה/> כתבkabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com" HYPERLINK<
E-mail: היי ני ֿר כמה שעות הוא יזדקק? למה לא עושים פיקס פרייס? אמיר
| kabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com" HYPERLINK
The information
_____
Skype: kabiriamir | 544556644 )0( 00-972 :Mobile
e-mail is confidential and may also be subject to legal privilege. For contained in this
and security reasons the information provided in this e-mail is not legally legal
binding binding. Upon request we would be pleased to provide you with a legally
It is intended only for the recipient(s) named above.
.confirmation in written form
named above as a recipient, you must not read, copy, disclose, forward If you are not
this e- otherwise use the information contained in this email. If you have received or
and delete the mail in error, please notify the sender immediately by reply e-mail
e-mail is without message and any attachments without retaining any copies. This
HYPERLINK< From: Nir Perzlina _____
.prejudice save as to costs
To: Amir G. Kabiri | Owner >nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il"
Cc: meni >a.kabiri@htafc.co.il"mailto:a.kabiri@htafc.co.il" HYPERLINK<
Sent: >meni1@me.com"mailto:meni1@me.com" HYPERLINK< waizman
 הצעת מחיר הי אמיר ראה בבקשה:Subject: FW Thursday, May 26, 2016 9:44 AM
 מנכ"ל,הצעתו של עודד האושנר לגבי התעריף מציע שמני ידבר איתו בברכה ניר פרצלינה
e- mobile. 972-54-3344111 office. 972-72-2221246 Nir Perzlina, CEO
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il" HYPERLINK .mail
: מאתIN_logo_sign_mail office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
Nir : אל09:25 2016  מאי26  יום ה:] נשלחmailto:Office@haushner.co.il[ Office
 בהמשך לפנייתך מצ"ב הצעתנו נשמח לעמוד, הצעת מחיר ניר שלום: נושאPerzlina
HYPERLINK 03-6254622 :  פקס03-6254688 :מזכירות ראשית משרד
,לרשותך
www.haushner.co.il"/http://www.haushner.co.il"
>image002.png< >image001.png<
cid:image001.png@01D19665.E73B46E0
>image001.png< >image002.png<

728  מתוך407 עמוד

Re: הצעת
מחיר

3636

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

: הוא שלח הצעה למני בזמנו האם את יודע על כמה? נשלח מ50 לא נראה לי שיותר מ
26-?ב
+972-54-3344111:נייד
.Perzlina Nir פרצלינה ניר
 שלiPhone
HYPERLINK" ,21:43  בשעה,2016 במאי
HYPERLINK< "kabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com"
כמה שעות
?:ה/> כתבkabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com"
To: Sent: Thursday, 26 May 2016 21:20 From: Nir Perzlina
?אתה מעריך מניסיונך
 הצעת:Subject: Re waizman Cc: Amir G. Kabiri | Owner; meni Amir G. Kabiri
מחיר מאחר ויש שמאי מוסכם הוא לא רואה שיש לו הרבה עבודה זאת הייתה הצעה שלו
 אני לא משוכנע שאפשר כרגע להגדיר לו תכולת, אפשר אם אתה רוצה לקבל גם הצעה בפיקס
Perzlina פרצלינה ניר
 שלiPhone :עבודה ברורה לכן עדיף שעות נשלח מ
G. Kabiri Amir ,21:07  בשעה,2016  במאי26-?ב
+972-54-3344111:נייד
.Nir
?:ה/> כתבkabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com" HYPERLINK<
E-mail: היי ני ֿר כמה שעות הוא יזדקק? למה לא עושים פיקס פרייס? אמיר
| kabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com" HYPERLINK
The information
_____
Skype: kabiriamir | 544556644 )0( 00-972 :Mobile
e-mail is confidential and may also be subject to legal privilege. For contained in this
and security reasons the information provided in this e-mail is not legally legal
binding binding. Upon request we would be pleased to provide you with a legally
It is intended only for the recipient(s) named above.
.confirmation in written form
named above as a recipient, you must not read, copy, disclose, forward If you are not
this e- otherwise use the information contained in this email. If you have received or
and delete the mail in error, please notify the sender immediately by reply e-mail
e-mail is without message and any attachments without retaining any copies. This
HYPERLINK< From: Nir Perzlina _____
.prejudice save as to costs
To: Amir G. Kabiri | Owner >nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il"
Cc: meni >a.kabiri@htafc.co.il"mailto:a.kabiri@htafc.co.il" HYPERLINK<
Sent: >meni1@me.com"mailto:meni1@me.com" HYPERLINK< waizman
 הצעת מחיר הי אמיר ראה בבקשה:Subject: FW Thursday, May 26, 2016 9:44 AM
 מנכ"ל,הצעתו של עודד האושנר לגבי התעריף מציע שמני ידבר איתו בברכה ניר פרצלינה
e- mobile. 972-54-3344111 office. 972-72-2221246 Nir Perzlina, CEO
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il" HYPERLINK .mail
: מאתIN_logo_sign_mail office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
Nir : אל09:25 2016  מאי26  יום ה:] נשלחmailto:Office@haushner.co.il[ Office
 בהמשך לפנייתך מצ"ב הצעתנו נשמח לעמוד, הצעת מחיר ניר שלום: נושאPerzlina
HYPERLINK 03-6254622 :  פקס03-6254688 :מזכירות ראשית משרד
,לרשותך
www.haushner.co.il"/http://www.haushner.co.il"
>image002.png< >image001.png<
cid:image001.png@01D19665.E73B46E0
>image001.png< >image002.png<

728  מתוך408 עמוד

Re: הצעת
מחיר

3637

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

Sent: Thursday, 26 May 2016 Perzlina From: Nir
?כמה שעות אתה מעריך מניסיונך
:Subject: Re waizman Cc: Amir G. Kabiri | Owner; meni To: Amir G. Kabiri 21:20
הצעת מחיר מאחר ויש שמאי מוסכם הוא לא רואה שיש לו הרבה עבודה זאת הייתה הצעה
 אני לא משוכנע שאפשר כרגע להגדיר לו, שלו אפשר אם אתה רוצה לקבל גם הצעה בפיקס
Perzlina פרצלינה ניר
 שלiPhone :תכולת עבודה ברורה לכן עדיף שעות נשלח מ
G. Kabiri Amir ,21:07  בשעה,2016  במאי26-?ב
+972-54-3344111:נייד
.Nir
?:ה/> כתבkabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com" HYPERLINK<
E-mail: היי ני ֿר כמה שעות הוא יזדקק? למה לא עושים פיקס פרייס? אמיר
kabiriamir@yahoo.com | "mailto:kabiriamir@yahoo.com" HYPERLINK
The information
_____
Skype: kabiriamir | 544556644 )0( 00-972 :Mobile
e-mail is confidential and may also be subject to legal privilege. For contained in this
and security reasons the information provided in this e-mail is not legally legal
binding legally binding. Upon request we would be pleased to provide you with a
It is intended only for the recipient(s) named above.
.confirmation in written form
named above as a recipient, you must not read, copy, disclose, forward If you are not
this e- otherwise use the information contained in this email. If you have received or
and delete the mail in error, please notify the sender immediately by reply e-mail
e-mail is without message and any attachments without retaining any copies. This
HYPERLINK< From: Nir Perzlina _____
.prejudice save as to costs
To: Amir G. Kabiri | Owner >nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il"
Cc: meni >a.kabiri@htafc.co.il"mailto:a.kabiri@htafc.co.il" HYPERLINK<
Sent: >meni1@me.com"mailto:meni1@me.com" HYPERLINK< waizman
 הצעת מחיר הי אמיר ראה בבקשה:Subject: FW Thursday, May 26, 2016 9:44 AM
 מנכ"ל,הצעתו של עודד האושנר לגבי התעריף מציע שמני ידבר איתו בברכה ניר פרצלינה
e- mobile. 972-54-3344111 office. 972-72-2221246 Nir Perzlina, CEO
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il" HYPERLINK .mail
: מאתIN_logo_sign_mail office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
Nir : אל09:25 2016  מאי26  יום ה:] נשלחOffice [mailto:Office@haushner.co.il
 בהמשך לפנייתך מצ"ב הצעתנו נשמח לעמוד, הצעת מחיר ניר שלום: נושאPerzlina
HYPERLINK 03-6254622 :  פקס03-6254688 :מזכירות ראשית משרד
,לרשותך
www.haushner.co.il"/http://www.haushner.co.il"
>image002.png< >image001.png<
cid:image001.png@01D19665.E73B46E0

728  מתוך409 עמוד

Re: הצעת
מחיר

3638

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

מאחר ויש שמאי מוסכם הוא לא רואה שיש לו הרבה עבודה זאת הייתה הצעה שלו אפשר אם
 אני לא משוכנע שאפשר כרגע להגדיר לו תכולת עבודה, אתה רוצה לקבל גם הצעה בפיקס
Perzlina פרצלינה ניר
 שלiPhone :ברורה לכן עדיף שעות נשלח מ
G. Kabiri Amir ,21:07  בשעה,2016  במאי26-?ב
+972-54-3344111:נייד
.Nir
?:ה/> כתבkabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com" HYPERLINK<
E-mail: היי ני ֿר כמה שעות הוא יזדקק? למה לא עושים פיקס פרייס? אמיר
kabiriamir@yahoo.com | "mailto:kabiriamir@yahoo.com" HYPERLINK
The information
_____
Skype: kabiriamir | 544556644 )0( 00-972 :Mobile
e-mail is confidential and may also be subject to legal privilege. For contained in this
and security reasons the information provided in this e-mail is not legally legal
binding binding. Upon request we would be pleased to provide you with a legally
It is intended only for the recipient(s) named above.
.confirmation in written form
named above as a recipient, you must not read, copy, disclose, forward If you are not
this e- otherwise use the information contained in this email. If you have received or
and delete the mail in error, please notify the sender immediately by reply e-mail
e-mail is without message and any attachments without retaining any copies. This
HYPERLINK< From: Nir Perzlina _____
.prejudice save as to costs
To: Amir G. Kabiri | Owner >nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il"
Cc: meni >a.kabiri@htafc.co.il"mailto:a.kabiri@htafc.co.il" HYPERLINK<
Sent: >meni1@me.com"mailto:meni1@me.com" HYPERLINK< waizman
 הצעת מחיר הי אמיר ראה בבקשה:Subject: FW Thursday, May 26, 2016 9:44 AM
 מנכ"ל,הצעתו של עודד האושנר לגבי התעריף מציע שמני ידבר איתו בברכה ניר פרצלינה
e- mobile. 972-54-3344111 office. 972-72-2221246 Nir Perzlina, CEO
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il" HYPERLINK .mail
: מאתIN_logo_sign_mail office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
Nir : אל09:25 2016  מאי26  יום ה:] נשלחmailto:Office@haushner.co.il[ Office
 בהמשך לפנייתך מצ"ב הצעתנו נשמח לעמוד, הצעת מחיר ניר שלום: נושאPerzlina
HYPERLINK 03-6254622 :  פקס03-6254688 :מזכירות ראשית משרד
,לרשותך
www.haushner.co.il"/http://www.haushner.co.il"
>image002.png< >image001.png<
cid:image001.png@01D19665.E73B46E0
E-mail: היי ני ֿר כמה שעות הוא יזדקק? למה לא עושים פיקס פרייס? אמיר
Skype: | 544556644 )0( 00-972 :kabiriamir@yahoo.com | Mobile
is confidential The information contained in this e-mail _____
kabiriamir
security reasons the and may also be subject to legal privilege. For legal and
binding. Upon request we would be information provided in this e-mail is not legally
It is
.binding confirmation in written form pleased to provide you with a legally
named above as a intended only for the recipient(s) named above. If you are not
otherwise use the information recipient, you must not read, copy, disclose, forward or
this e-mail in error, please notify the contained in this email. If you have received
and delete the message and any attachments sender immediately by reply e-mail
e-mail is without prejudice save as to without retaining any copies. This
G. Kabiri | To: Amir >nir@inproject.co.il< From: Nir Perzlina _____
.costs
Sent: >meni1@me.com< waizman Cc: meni >a.kabiri@htafc.co.il< Owner
 הצעת מחיר הי אמיר ראה בבקשה:Subject: FW Thursday, May 26, 2016 9:44 AM
 מנכ"ל,הצעתו של עודד האושנר לגבי התעריף מציע שמני ידבר איתו בברכה ניר פרצלינה
e- mobile. 972-54-3344111 office. 972-72-2221246 Nir Perzlina, CEO
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il" HYPERLINK .mail
: מאתIN_logo_sign_mail office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
Nir : אל09:25 2016  מאי26  יום ה:] נשלחOffice [mailto:Office@haushner.co.il
 בהמשך לפנייתך מצ"ב הצעתנו נשמח לעמוד, הצעת מחיר ניר שלום: נושאPerzlina
HYPERLINK 03-6254622 :  פקס03-6254688 :מזכירות ראשית משרד
,לרשותך
728  מתוך410 עמוד

Re: הצעת
מחיר

3639

Re: הצעת
מחיר

3640

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

www.haushner.co.il"/http://www.haushner.co.il"
cid:image001.png@01D19665.E73B46E0

הי אמיר ראה בבקשה הצעתו של עודד האושנר לגבי התעריף מציע שמני ידבר איתו
office. 972-72Perzlina, CEO Nir  מנכ"ל,ניר פרצלינה
בברכה
HYPERLINK .e-mail mobile. 972-54-3344111 2221246
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il"
מ
IN_logo_sign_mail
office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
Nir : אל09:25 2016  מאי26  יום ה:] נשלחmailto:Office@haushner.co.il[ Office :את
נשמח
בהמשך לפנייתך מצ"ב הצעתנו
,ניר שלום
 הצעת מחיר: נושאPerzlina
03-6254622 :  פקס03-6254688 :מזכירות ראשית משרד
,לעמוד לרשותך
www.haushner.co.il"/http://www.haushner.co.il" HYPERLINK
cid:image001.png@01D19665.E73B46E0

728  מתוך411 עמוד

FW: הצעת
מחיר

3641

מזהה
מייל

נושא המייל

תוכן המייל

(פנימי של
צוות
החקירה)

3642

מתחם Re:
המשק-
אצטדיון-
תממ 5/1/5
ותתל 36

אין קובץ מצורף To: Amir Sent: Monday, 23 May 2016 3:45 PM From: Nir Perzlina
 :Subject: FW waizman Cc: meni G. Kabiri | Ownerמתחם המשק -אצטדיון -תממ
 5/1/5ותתל  36הי אמיר ראה הקובץ המצורף והמגבלות,זה יהיה לדיון ביום ד'
office. 972-72ניר פרצלינה ,מנכ"ל Nir Perzlina, CEO
בעירייה
HYPERLINK .e-mail mobile. 972-54-3344111 2221246
"HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il
מ
IN_logo_sign_mail
"office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il
את :נדלר גורי [ ]mailto:gurin@bat-yam.muni.ilנשלח :יום ב  23מאי  15:11 2016אל:
רגו'אן אסף; שפירא רוי;  Nir Perzlinaעותק :פארן מאיה נושא :FW :מתחם המשק-
בהמשך לפגישה ביום חמישי אצל המנכ"ל ,ראו
אצטדיון -תממ  5/1/5ותתל 36
 .1מגבלות הנובעות מקו המים (תת"ל  .2 )36תכנון מוצע לאזור הקצה של
להלן:
נדלר גורי
ג.
מסילות הרק"ל  .3עדיין חסר – מגבלות קוי הביוב .יועבר בהקדם
| סגן מהנדס העיר | עיריית בת-ים משרד | 03-5556038 :פקס 03-5556089 :אתר:
 | WWW.BAT-YAM.MUNI.IL"/http://www.bat-yam.muni.il" HYPERLINKכתובת:
סטרומה  1בת-ים | "https://www.facebook.com/BatYamCity" HYPERLINKתיאור:
"https://twitter.com/BatYamCity" HYPERLINK facebookתיאור:
HYPERLINK twitter
""http://www.youtube.com/user/BatYAmMunicipality#p/uתיאורyoutube :
Sent: ]mailto:maya@hqa.co.il[ From: Maya Paran
 Pמדפיסים רק אם חייבים
 :To May 23, 2016 1:35 PM ,Mondayנדלר גורי; שפרכר שירה  :Subjectמתחם המשק-
תת"ל :36
ראו מידע לגבי התת"ל והתמ"מ-
הי,
אצטדיון -תממ  5/1/5ותתל 36
 .1מצ"ב סעיף מגבלות הבניה מהתת"ל -אסורה בניה במרחק  6מ' מעל ומצידי הצינור.2 .
לגבי החלופות ראו סעיף  5להלן ,בידי רשות הרישוי לקבוע החלופה למעבר הצנרתInline .
תמ"מ  :5/1/5מצ"ב תכנון המסילות על רקע המיפוי והאצטדיון .ייעוד
image 1
הקרקע -דרך .התכנון מאפשר מתקנים ומבנים שונים בשטח  600מ"ר ברוטו ,ובניה קלה וקירוי
בשטח עד  3500מ"ר ,מותרות  2קומות וגובה  14מ' ויותר .סימונים":רצועת מתע"ן" ו-
ע"פ תמ"מ  1/5הסימון הנו "רצועת
"הנחיות מיוחדות" ,עבורם מפנה התכנית לתמ"מ .1/5
מסילה במפלס הקרקע" .התכנית מגבילה בניה והנחת תשתיות במרחק  3מ' מכבלים תת"ק
 -מאיהמאיה
ומגבילה גם שינוי בקווי הבניין המאושרים בתחום הרצועה.
פארן  HQאדריכלים  www.hqa.co.il"/http://www.hqa.co.il" HYPERLINK //עליית
הנוער  2תל אביב טל'HYPERLINK 03-6951496 :
HYPERLINK maya paran
"maya@hqa.co.il"mailto:maya@hqa.co.il
"HYPERLINK // HQ Architects ltd maya@hqa.co.il"mailto:matan@hqa.co.il
"HYPERLINK // www.hqa.co.il"/http://www.hqa.co.il
"2 www.facebook.com/HQArchitects"http://www.facebook.com/HQArchitects
 Israel ,Aliyat Hano'ar st., Tel Aviv, 6745001התמונה הוסרה על-ידי השולח.
http://www.bat-" HYPERLINK
yam.muni.il/VF/ib_items/13931/ad%20sport%20event%20gal%20gefen%2011516.pdf
"http://www.u-" HYPERLINK Banner
U?BTech Powered by"btech.com/products/xtrabanner/poweredby
XTRABANNER
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מזהה
מייל

נושא המייל

תוכן המייל

(פנימי של
צוות
החקירה)

3643

מתחם FW:
המשק-
אצטדיון-
תממ 5/1/5
ותתל 36

ניר פרצלינה,
הי אמיר ראה הקובץ המצורף והמגבלות,זה יהיה לדיון ביום ד' בעירייה
e- mobile. 972-54-3344111 office. 972-72-2221246
מנכ"ל Nir Perzlina, CEO
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il" HYPERLINK .mail
מ
IN_logo_sign_mail
"office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il
את :נדלר גורי [ ]mailto:gurin@bat-yam.muni.ilנשלח :יום ב  23מאי  15:11 2016אל:
רגו'אן אסף; שפירא רוי;  Nir Perzlinaעותק :פארן מאיה נושא :FW :מתחם המשק-
בהמשך לפגישה ביום חמישי אצל המנכ"ל ,ראו
אצטדיון -תממ  5/1/5ותתל 36
 .1מגבלות הנובעות מקו המים (תת"ל  .2 )36תכנון מוצע לאזור הקצה של
להלן:
נדלר גורי
ג.
מסילות הרק"ל  .3עדיין חסר – מגבלות קוי הביוב .יועבר בהקדם
| סגן מהנדס העיר | עיריית בת-ים משרד | 03-5556038 :פקס 03-5556089 :אתר:
 | WWW.BAT-YAM.MUNI.IL"/http://www.bat-yam.muni.il" HYPERLINKכתובת:
סטרומה  1בת-ים | "https://www.facebook.com/BatYamCity" HYPERLINKתיאור:
"https://twitter.com/BatYamCity" HYPERLINK facebookתיאור:
HYPERLINK twitter
""http://www.youtube.com/user/BatYAmMunicipality#p/uתיאורyoutube :
Sent: ]mailto:maya@hqa.co.il[ From: Maya Paran
 Pמדפיסים רק אם חייבים
 :To May 23, 2016 1:35 PM ,Mondayנדלר גורי; שפרכר שירה  :Subjectמתחם המשק-
תת"ל :36
ראו מידע לגבי התת"ל והתמ"מ-
הי,
אצטדיון -תממ  5/1/5ותתל 36
 .1מצ"ב סעיף מגבלות הבניה מהתת"ל -אסורה בניה במרחק  6מ' מעל ומצידי הצינור.2 .
לגבי החלופות ראו סעיף  5להלן ,בידי רשות הרישוי לקבוע החלופה למעבר הצנרתInline .
תמ"מ  :5/1/5מצ"ב תכנון המסילות על רקע המיפוי והאצטדיון .ייעוד
image 1
הקרקע -דרך .התכנון מאפשר מתקנים ומבנים שונים בשטח  600מ"ר ברוטו ,ובניה קלה וקירוי
בשטח עד  3500מ"ר ,מותרות  2קומות וגובה  14מ' ויותר .סימונים":רצועת מתע"ן" ו-
ע"פ תמ"מ  1/5הסימון הנו "רצועת
"הנחיות מיוחדות" ,עבורם מפנה התכנית לתמ"מ .1/5
מסילה במפלס הקרקע" .התכנית מגבילה בניה והנחת תשתיות במרחק  3מ' מכבלים תת"ק
 -מאיהמאיה
ומגבילה גם שינוי בקווי הבניין המאושרים בתחום הרצועה.
פארן  HQאדריכלים  www.hqa.co.il"/http://www.hqa.co.il" HYPERLINK //עליית
הנוער  2תל אביב טל'HYPERLINK 03-6951496 :
HYPERLINK maya paran
"maya@hqa.co.il"mailto:maya@hqa.co.il
"HYPERLINK // HQ Architects ltd maya@hqa.co.il"mailto:matan@hqa.co.il
"HYPERLINK // www.hqa.co.il"/http://www.hqa.co.il
"2 www.facebook.com/HQArchitects"http://www.facebook.com/HQArchitects
 Israel ,Aliyat Hano'ar st., Tel Aviv, 6745001התמונה הוסרה על-ידי השולח.
http://www.bat-" HYPERLINK
yam.muni.il/VF/ib_items/13931/ad%20sport%20event%20gal%20gefen%2011516.pdf
"http://www.u-" HYPERLINK Banner
U?BTech Powered by"btech.com/products/xtrabanner/poweredby
XTRABANNER

עמוד  413מתוך 728

מזהה
מייל

נושא המייל

תוכן המייל

(פנימי של
צוות
החקירה)

3647

דיווח Re:

3650

דיווח Re:

נשלח
?ב18-

הי אמיר בסדר גמור תודה רבה מחר אחרי הפגישה בעירייה אעדכן אותכם ערב טוב
נייד+972-54-3344111:
פרצלינה ניר .Perzlina Nir
מ iPhone :של
במאי  ,2016בשעה HYPERLINK< Amir G. Kabiri | Owner ,20:50
ערב טוב ניר 600 .1 ,מ
" >a.kabiri@htafc.co.il"mailto:a.kabiri@htafc.co.ilכתב/ה?:
ש"ח 30,000 ,איש תכולה  200 .2מ ש"ח ,הסכום יכול להשתנות בכפוף לשטח שנקבל וליעוד
(קניון או פאוור סנטר)  .3אתה יכול להפעיל את האושנר  -נא שוחח עם מני טלפונית לפני
תודה אמיר To: Amir Tuesday, 17 May 2016 10:23 PM :Sent From: Nir Perzlina
 :Subject: RE waizman Cc: meni G. Kabiri | Ownerדיווח הי אמיר הכלכלן מודע
ללוחות הזמנים הלחוצים אבל זה בטח ייקח מעט יותר מ  14יום אני כבר אוסף לו חומרים
מסמי עופר לצורך השוואה בנושא עלויות הבניה .1 :בכמה כסף להעריך את בניית
האצטדיון לצורך התכנית העסקית  .2בכה כסף להעריך את עלויות הבניה של השטח
ניר
המסחרי?  .3האם עודד האושנר כבר מתפקד ואפשר להפעיל אותו? .4
mobile. 972-54- office. 972-72-2221246
פרצלינה ,מנכ"ל Perzlina, CEO Nir
nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il" HYPERLINK .e-mail 3344111
HYPERLINK
מאת
<>image001.png
"office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il
 ]Owner [mailto:a.kabiri@htafc.co.il | Amir G. Kabiri :נשלח :יום ג  17מאי 17:17 2016
האם הכלכלן
היי ניר,
אל Nir Perzlina :עותק waizman meni :נושא :Re :דיווח
From:
אמיר
תודה
מועד ללוחות הזמנים והצורך בתכנית הסופית תוך  14יום?
To: Amir G. Kabiri | Owner Sent: Sunday, 15 May 2016 9:39 PM Nir Perzlina
הי אמיר מחר יום ב' אני יושב עם הכלכלנים
 :Subject waizman Cc: meniדיווח
ומכניס אותם לעבודה .נקבע פגישה ליום ה' הקרוב אצל מנכ"ל העירייה ונציגי אגף הנדסה
וזאת בהמשך לקבצים ששלחתי אליהם לבחינה של מיקום האצטדיון (על סמך התוכניות
שקיבלתי מלוקס) עד הפגישה ביום ה' מתקיימות שיחות בדיקה ביני לבין אגף ההנדסה כך
office.
ניר פרצלינה ,מנכ"ל Nir Perzlina, CEO
שביום ה' הנושא יסוכם בברכה
HYPERLINK .e-mail mobile. 972-54-3344111 972-72-2221246
"HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il
<>image001.png
"office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il
הי אמיר הכלכלן מודע ללוחות הזמנים הלחוצים אבל זה בטח ייקח מעט יותר מ  14יום אני
כבר אוסף לו חומרים מסמי עופר לצורך השוואה בנושא עלויות הבניה .1 :בכמה כסף
להעריך את בניית האצטדיון לצורך התכנית העסקית  .2בכה כסף להעריך את עלויות
הבניה של השטח המסחרי?  .3האם עודד האושנר כבר מתפקד ואפשר להפעיל אותו?
office. 972-72ניר פרצלינה ,מנכ"ל Nir Perzlina, CEO
.4
HYPERLINK .e-mail mobile. 972-54-3344111 2221246
"HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il
מ
IN_logo_sign_mail
"office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il
את ]mailto:a.kabiri@htafc.co.il[ Amir G. Kabiri | Owner :נשלח :יום ג  17מאי 2016
האם
היי ניר,
 17:17אל Perzlina Nir :עותק waizman meni :נושא :Re :דיווח
הכלכלן מועד ללוחות הזמנים והצורך בתכנית הסופית תוך 14
Sent: Sunday, 15 May 2016 9:39 From: Nir Perzlina
אמיר
תודה
יום?
הי אמיר
 :Subject waizman Cc: meni To: Amir G. Kabiri | Owner PMדיווח
מחר יום ב' אני יושב עם הכלכלנים ומכניס אותם לעבודה .נקבע פגישה ליום ה' הקרוב אצל
מנכ"ל העירייה ונציגי אגף הנדסה וזאת בהמשך לקבצים ששלחתי אליהם לבחינה של מיקום
האצטדיון (על סמך התוכניות שקיבלתי מלוקס) עד הפגישה ביום ה' מתקיימות שיחות בדיקה
ניר פרצלינה ,מנכ"ל Nir
ביני לבין אגף ההנדסה כך שביום ה' הנושא יסוכם בברכה
e- mobile. 972-54-3344111 office. 972-72-2221246
Perzlina, CEO
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il" HYPERLINK .mail
IN_logo_sign_mail
"office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il
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תוכן המייל
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3653

דיווח

3708

Re:
Meeting in
Berlin

4410

Re:
התכנסות
וועדת
המכרזים -
פתיחת מכרז
21/2015
בעיריית בת
ים

5142

מ-רישוי 13-
11-16

5157

דיון RE:
בבוררות

הי אמיר מחר יום ב' אני יושב עם הכלכלנים ומכניס אותם לעבודה .נקבע פגישה ליום ה'
הקרוב אצל מנכ"ל העירייה ונציגי אגף הנדסה וזאת בהמשך לקבצים ששלחתי אליהם לבחינה
של מיקום האצטדיון (על סמך התוכניות שקיבלתי מלוקס) עד הפגישה ביום ה' מתקיימות
ניר פרצלינה,
שיחות בדיקה ביני לבין אגף ההנדסה כך שביום ה' הנושא יסוכם בברכה
e- mobile. 972-54-3344111 office. 972-72-2221246
מנכ"ל Nir Perzlina, CEO
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il" HYPERLINK .mail
IN_logo_sign_mail
"office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il
אוקיי ?ב 7-באפר׳  ,2016בשעה HYPERLINK< Kabiri | Owner .Amir G ,10:25
נמרוד בוקר טוב,
" >a.kabiri@htafc.co.il"mailto:a.kabiri@htafc.co.ilכתב/ה?:
לבקשת מני ,בבקשה ראה מייל ומטה ותאם את הפגישה .תדבר עם מני בטלפון לפני .תודה
אמיר  :Fromיאיר לוריה <HYPERLINK
"Sent: Thursday, 7 April 2016 10:22 >yairlu@gmail.com"mailto:yairlu@gmail.com
-----------Subject: Fwd: Meeting in Berlin To: Amir G. Kabiri | Owner AM
הודעה שהועברה  ----------מאת :יאיר לוריה <HYPERLINK
" >yairlu@gmail.com"mailto:yairlu@gmail.comתאריך :יום חמישי 7 ,באפריל 2016
נושא Meeting in Berlin :אלHYPERLINK :
"Mr hanns Dear Amir Kabiri A.kabiri@htafc.co.il"mailto:A.kabiri@htafc.co.il
coffee biggest company for Sachers one of the two Schlogl is the owner of Helmut
Helmut Sachers also sell tea and drink .and resturants in Austria for hotels prouducer
sugar, byproudact such as .retail supplies .buffet Juises for breakfast .chocolate
will be with Mr Schlogl in berlin between I .'milk, chocolate napoleatans etc portion
april morning can you help us to arange meeting with 14 of april evning until 16 of
Best
-Yair Lurye regard best .Berlin at the 15 of april Grand city group in
Aroma Management Services
Lurye Yair ,Regards
Best
-yairlu@lurye.co.il :E-mail
972-52-5431717+ :Mobile L.T.D
Aroma Management Services
Lurye Yair ,Regards
HYPERLINK :E-mail
972-52-5431717+ :Mobile L.T.D
"yairlu@lurye.co.il"mailto:yairlu@lurye.co.il
אלדד בוקר טוב ,שוחחתי עם מנכ"ל העירייה ,נציג שלי יוכל להגיע ביום ראשון ,ואני חושב
שאתה מתאים לכך ,באישורו של יואב כמובן .תודה אמיר :Sent From: Eldad Noy
| Cc: Nir Inbar kabiriamir@yahoo.com :To Wednesday, 13 April 2016 7:29 PM
 :Subject CHIEF EXECUTIVE OFFICER; Yoavהתכנסות וועדת המכרזים  -פתיחת
התקשרו אליי היום מעיריית בת ים והזמינו
מכרז  21/2015בעיריית בת ים שלום אמיר,
אותך להגיע להתכנסות וועדת המכרזים במשרדי העירייה ,שתיערך ביום ראשון הקרוב
( )17.4.16בשעה  ,19:00וזאת לטובת הכרזה על הזוכה במכרז מס'  21/2015להקמת האיצטדיון
מחר תישלח אליי ההזמנה הרשמית למאורע ואעביר לך אותה
בבת ים.
לתשומת ליבך ,ראוי כי אתה או מי מטעמך אכן תתייצבו שם ביום
במייל.
אלדד נוי.
ערב טוב,
ראשון.
אני סבור שלו נשלח את המכתב ,יצא העוקץ מכל פנייה שלנו בית
מצ"ב המכתב שהכנתי.
הדין העליון – כל שתצטרך ההתאחדות להשיב בתגובה לכל עתירה שכזאת הוא שהיא מזמינה
לדעתי – תחילה מוודאים שיש לנו רוב
אותנו להציג את הטיעונים שלנו בפגישה עצמה...
שיצביעו בעדינו בהנהלה (ו/או שעיני יפעל לטובתנו ויפעיל כובד משקלו) .במידה ומזהים עד
מכתב לא יתן דבר
מחר בצהריים שאין רוב/עיני ,מגישים עתירה מיידית יחד עם כפר סבא.
מלבד התבייכנות שלא הזמינו אותנו .אפשר להבהיר במייל ואפשר לבקש גם בע"פ ,ובכך לא
HTAFC-ES-INBAR
לפגוע בעתירה שלנו בבית הדין העליון ,ככל שנחליט לעתור.
מבחינתנו זה עניין דחוף .חשוב להמשיך לחוץ בעניין ולייצר את
הם ינסו לשוב ולדחות.
HTAFC-ESתודה ,ניר
הבהילות הנדרשת ע"מ שתסתיים במהירות האפשרית.
Sent: Sunday, ]From: Tomer Shikarchy [mailto:tomer@bzlaw.co.il
INBAR
 :Subject To: Nir Inbar | CEO AM November 13, 2016 9:27דיון
ישיבת הבוררות נגד טביב נדחה ליום  7.12.16בשעה
ניר,
בבוררות
 signature mailתומר שקרצי ,עו"ד בעז בן צור ושות' ,משרד עורכי דין
.16:00
עמוד  415מתוך 728

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

03-6075029 : \ פקס03-6075001 : טל64238  תל אביב,4 ' רח' ברקוביץ,מגדל המוזיאון

]From: Tomer Shikarchy [mailto:tomer@bzlaw.co.il
HTAFC-ES-INBAR
 דיון:Subject To: Nir Inbar | CEO AM Sent: Sunday, November 13, 2016 9:27
 בשעה7.12.16 ישיבת הבוררות נגד טביב נדחה ליום
,ניר
בבוררות
 משרד עורכי דין,' עו"ד בעז בן צור ושות, תומר שקרציsignature mail
.16:00
03-6075029 : \ פקס03-6075001 : טל64238  תל אביב,4 ' רח' ברקוביץ,מגדל המוזיאון
HTAFC-ES. זהו הנוסח עליו הוא רצה שנחתום.לקראת השיחה שלנו מחר
Sent: ]From: Lorenzo Guerrero [mailto:lorenzo.guerrero@hotmail.es
INBAR
Subject: Gabriel dos To: Nir Inbar | CEO PM Thursday, October 13, 2016 7:28
First of all, I would
.well I hope this email finds you
,Dear Nir
Santos
bothering you during these previous days taking into account that like to apology for
in Israel. Nevertheless, you have to understand that due to the Year it was New
order to problems that the Bank of Brazil is putting to Mr. Gabriel Dos Santos in
trying to solve this are my partner Mr Aldo Giovani Kurle and I ,receive the money
well, that the deadline for the payment situation as soon as possible, considering as
Having said the above, I
.due in only 2 days the second instalment becomes of
Settlement I attach herein the -1
:you the following request would like to
appears Mr now Agreement that was signed on 16 September 2016 in which
Hapoel Tel Aviv is Weitzman as jointly liable for the payment of the amounts that
Bank We believe that this will be very helpful in order to prove to the .responsible
of Brazil that the money coming from Amsterdam and from Mr Weitzman, is
member of actually money coming from Hapoel Tel Aviv, as he is investor and board
credit before the Bank the club. Without this, it won't be possible to justify Gabriel's
the money back to the account of Brazil and therefore, we will be obliged to send
As you mentioned yesterday, Mr Weitzman signature is -2
.from which it came
Statutes or in some other relevant documents of the Club. A copy on the Club's
also very helpful to demonstrate before the Bank of Brazil that actually, Mr would be
I would be very
.Weitzman has a clear and legal link with Hapoel Tel Aviv
first, signed by you again and grateful if you could send me these two documents (the
possible so we can proceed in Brazil and by Mr. Weitzman) as soon as of course
Once again, I
.Gabriel to get his money from the bank if this is enough for check
hope you understand that this you for your valuable collaboration and I thank
situation has nothing to do with me, Mr Aldo Giovani Kurle or Mr Gabriel dos
Yours
.formal requirements of the Bank of Brazil Santos, but only with
Attorney-at-Law - LLM Lorenzo Guerrero
,Best regards -,sincerely
Sports Law
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 של אופא קובע מפורשות שככל שערכאה2015 תקנון רישוי ופייר פליי פיננסי
,הי מני
 אזי החוב אינו מוגדר כחוב,חוקית במדינה כלשהי דנה בתביעה הקשורה לחוב שלא שולם
 הסייג לסעיף הוא שלו היתה מטרתה.לתשלום בקשר עם התנאים להענקת רישוי אופ"א
 אזי,היחידה של הגשת אותה תביעה לדחות ולהתחמק מהמועדים הקבועים לתשלום החוב
 וההתאחדות הכירה, מנוסח התביעה ששלחנו.בסמכות הבקרה לדחות את נפקות סעיף זה
 אנחנו העלנו. ברור שהמטרה אינה להתחמק מהמועדים הקבועים לתשלום החוב,אותה היטב
 שהדבר האחרון שניתן לפרשן היה כניסיון התחמקות,טענות כבדות משקל ומהותיות ביותר
 שהרי גם טביב עצמו כבר הוציא הודעת צד ג' למוני הראל ולא דחה ולו טענה.ודחיית חובות
 היועמ"ש של ההתאחדות החליט להתעלם מנוסח הסעיף,לצערנו
.אחת מטענותינו כנגדו
 בהופעתו בפני ועדת רישוי. ולפרש אותו באופן מחמיר ואף שגוי כנגדנו,בתקנון אופ"א
מועדונים טען יועמ"ש ההתאחדות כי על הועדה לא להעניק להפועל ת"א רישיון מאחר ואינה
 לא הבהירה הועדה על אילו,בהחלטתה על ערעור המועדון
.עומדת בהוראות סעיף זה
סעיפים הינה מסתמכת באי קבלת טענות המועדון ומדוע היא מעדיפה את פרשנותו מרחיקת
 שהרי הסעיף הרלבנטי באופ"א תומך בפרשנות המועדון ולאו,הלכת של יועמ"ש ההתאחדות
.2
: לתקנון8 לנוחיותך הסעיף הרלבנטי בנספח
.דווקא בפרשנות ההתאחדות
Payables are not considered as overdue, within the meaning of these
prove by regulations, if the licence applicant/licensee (i.e. debtor club) is able to
and 30 31 March (in respect of Articles 49, 50 and 50bis) and by 30 June
c) it … :that September (in respect of Articles 65, 66 and 66bis) respectively
been deemed admissible by the competent has brought a legal claim which has
opened proceedings with the national or authority under national law or has
relevant arbitration tribunal contesting international football authorities or
payables; however, if the decision making liability in relation to the overdue
Financial Control Body) consider that such bodies (licensor and/or UEFA Club
proceedings have been opened for the sole claim has been brought or such
deadlines set out in these regulations (i.e. in purpose of avoiding the applicable
relevant amount will still be considered as an overdue order to buy time), the
 ובפרשנות יועמ"ש,אנו סבורים כי נתבצעה טעות בשיקול הדעת
… ;payable
 נשמח אם ההתאחדות תבהיר בפני.ההתאחדות לתקנון אופ"א באופן מחמיר ושגוי כנגדנו
,בברכה
.אופ"א כי נפלה טעות טכנית באי אישור רישיון אופ"א למועדון שלנו
HTAFC-ES-INBAR
ניר
"Lorenzo Guerrero" :From
:Begin forwarded message Sent from my iPhone
HYPERLINK<
Nir " :To >lorenzo.guerrero@hotmail.es"mailto:lorenzo.guerrero@hotmail.es"
>n.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il" HYPERLINK< "Inbar | CEO
Please find attached herein the ,Dear Nir
Subject: Settlement Agreement
I
.Settlement Agreement signed by my partner, Mr. Aldo Giovani Kurle and I
great work and collaboration during these days of would like to thank you for your
Best -.best I wish you and Hapoel Tel-Aviv all the
.negotiations
Lorenzo Guerrero ,regards
"Lorenzo Guerrero" :From
:Begin forwarded message Sent from my iPhone
HYPERLINK<
Nir " :To >lorenzo.guerrero@hotmail.es"mailto:lorenzo.guerrero@hotmail.es"
>n.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il" HYPERLINK< "Inbar | CEO
Please find attached herein the Private ,Dear Nir
Subject: Private Agreement
Thank
.Agreement duly signed by my partner, Mr Aldo Giovani Kurle and I
From: HYPERLINK _____
Lorenzo Guerrero ,Best regards -.you
To: HYPERLINK n.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
Subject: lorenzo.guerrero@hotmail.es"mailto:lorenzo.guerrero@hotmail.es"
HTAFC-ESDate: Thu, 15 Sep 2016 12:58:05 +0000 Private agreement
INBAR
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Please send them
.agreements Please find the attached signed
,Lorenzo Dear
private
possible, so we can proceed with the payments to you and back signed as soon as Agreement
HTAFC-ES-INBAR
Nir ,Best
.your client Dos SantosHTA
HTAFC-ES-INBAR
?הערות אחרונות לפני שאני חותם
Settlement
Agreement
with
amendment
s dos
santos-hta
From: Tomer Shikarchy
:Begin forwarded message Sent from my iPhone
Fwd:
Date: 8 >tomer@bzlaw.co.il"mailto:tomer@bzlaw.co.il" HYPERLINK<
Message
HYPERLINK< To: Nir Inbar | CEO GMT+3 September 2016 at 16:10:10
from
HYPERLINK< Amit Pines ,>n.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
Subject: FW: Message from >amit@wblaw.co.il"mailto:amit@wblaw.co.il"
 אתה מציע שננסה להגיע להסכמה על זהות, עמית.ראו את המסמך שקיבלנו מההתאחדות
? בהיכרותך – את מי אתה מציע,הבורר? אם כן
Sent: Tuesday, ]From: HILLER, Stefan [mailto:shiller@lagardere-se.com
FW: New
Subject: New Cc: RUHNAU, Ulrik To: Nir Inbar, Adv May 31, 2016 11:00 AM
Happoel
Hope all is well with you. Just wondering
,Hi Nir
Happoel Tel Aviv stadium
Tel Aviv
interested how you are progressing with the acquisition of the land and if you are still
stadium
and in working with us on the development, implementation, operation
time to meet commercialization of the new stadium for Hapoel Tel Aviv. Maybe it is
however is leading again and happy to reach out to Meni Weitzmann to discuss (or
Stefan
Stefan
Best regards
.)this topic from your side, please advise
Lagard?re Sports Germany GmbH
Arenas & Vice President Stadiums Hiller
55 T +49 (0) 40 376 77 -181 M +49 (0) 151 Barcastra?e 5 / 22087 Hamburg / Germany
shiller@lagardere-"mailto:shiller@lagardere-se.com" E HYPERLINK
914 012
www.lagardere-"/http://www.lagardere-se.com" HYPERLINK se.com I
Sitz und Registergericht Hamburg /
LS_Logo_E-Mail-Signatur
se.com
A Hasenbein, Andrew Georgiou Gesch?ftsf?hrer: Philipp 66 22 HRB 10
company of Lagard?re Sports and
************************************************************************
Entertainment
Der *********************************************************************************
The .und nicht zur Ver?ffentlichung bestimmt Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich
Please consider
.content of this e-mail is confidential and may not be published
Warning : this
_____
the environment before printing this e-mail
to the are confidential and intended solely )"e-mail" files attached (the e-mail and any
prohibited. If named addressee(s). Any unauthorised dissemination or use is strictly
sender by reply e- you received this e-mail in error, please immediately notify the
not copy, use or make mail and then delete the e-mail from your system. Please do
contents to any person : to do so could reference to it for any purpose, or disclose its
be altered or falsified. Lagardere SE and its expose you to sanctions. E-mails can
be liable for any alteration or falsification on this e- subsidiary companies shall not
sont )"message" les pieces jointes (le Attention : le present message et toutes .mail
l'attention exclusive du ou des destinataire(s) indique(s). confidentiels et etablis a
diffusion ou utilisation non autorisee est interdite. Si vous recevez ce Toute autre
en message par erreur, veuillez immediatement en avertir l'expediteur par e-mail
informations qui y retour, detruire le message et vous abstenir de toute reference aux
divulgation et a l'utilisation figurent afin d'eviter les sanctions attachees a la
electroniques sont susceptibles d'informations confidentielles. Les messages
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declinent toute responsabilite en cas d'alteration. Lagardere SE et ses filiales
_____ .present message d'alteration ou de falsification du

Shanghai 24 April I would first want to Following our meetings in ,Zack Dear
and CMEC would be As we agreed, both Hapoel .visit thank my hosts for a great
The agreement shall include .interested in signing a binding agreement in Macau
Hapoel shall grant CMEC with .1 :obligations to be taken by the parties concrete
building/construction of the stadium within the budget exclusive rights of design and
.Technical amendments will be followed after the Macau agreement .and framework
shall CMEC .2 .with any other 3rd party Hapoel shall avoid any further negotiations
.3 .amounts make obligation to become Hapoel official sponsor in the agreed
.with an option to become partner with Hapoel in the project CMEC shall be granted
additional principles to be added to the My CMEC friends may add to this email
parties' comments asap, as by 9 Please prepare the agreement for both .agreement
Thank you Zack. I'll be landing back in .May we shall have an agreed document
Israel by tomorrow morning and shall stand at your disposal for any further
Sent from my
Nir ,Best .clarification and/or information as you may require
iPhone
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Sent: Tuesday, April 19, 2016 11:00 ]From: ??? [mailto:liufz@mail.cmec.com
;)gabriel.wong@cedarac.com( Cc: gabriel.wong To: Nir Inbar | CEO; kabiriga AM
Thank you for the letter and the ,Dear Nir
Subject: Updated Work Schedule ??
consultation with company's senior management. After We had a further .invitation
.working plan so that both parties are clear about the next stpes that, we revised our
We welcome any comments or .Schedule Please find attached the Work
Have a nice trip and see you in .suggestions you may have toward our proposal
Nir ":From> ---------- Origin message ---------- Lucas ,Best regards !Shanghai
>n.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il" HYPERLINK< "Inbar | CEO
"fangzhou925@yeah.net"mailto:fangzhou925@yeah.net" HYPERLINK":To>
???" ,>fangzhou925@yeah.net"mailto:fangzhou925@yeah.net" HYPERLINK<
")liufz@mail.cmec.com"mailto:liufz@mail.cmec.com" HYPERLINK(
??" ,>liufz@mail.cmec.com"mailto:liufz@mail.cmec.com" HYPERLINK<
")luoren@mail.cmec.com"mailto:luoren@mail.cmec.com" HYPERLINK(
>luoren@mail.cmec.com"mailto:luoren@mail.cmec.com" HYPERLINK<
Following ,Dear Lucas Date:2016-04-13 20:01:41> Subject:Meeting in Macau>
forward to seeing you my I am looking .attached letter your request, please find the
Inline image [ CEO / HTA FC Sincerely, Nir Inbar Nir ,Best !friends in China
]1
I am
.attached letter Following your request, please find the
,Lucas Dear
,Best
!friends in China looking forward to seeing you my
Inline image 1 HTA FC / CEO Nir Inbar ,Sincerely
Nir
Inline image 1 HTA FC / CEO Nir Inbar ,Sincerely
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Sent: Thursday, April 07, 2016 ]From: Claus Binz [mailto:cb@ifs-sport.com
Subject: WG: Meeting Cc: Nir Inbar | CEO To: nimrod.bo@gmail.com PM 3:50
Gesendet: ]mailto:talr@shikunbinui.com[ Von: Tal Raz
FYI
11.04.16
'Eichholtz, Axel' ;An: Heiner Peschers; Claus Binz Donnerstag, 7. April 2016 14:44
Hello to
Meeting 11.04.16 :Betreff: RE Ronit Sagiv; Tal Raz ;Cc: Shlomi Asraf
matters, and will not for a business Unfortunately, I will be staying in Israel
,all
Mr. Danoch and Mr. Asraf will be
.be joining to the meetings in Dusseldorf
,Best regards
.Hope for a fruitful meetings
.joining as schedule
a ha-Yarden st., 1 Officer Chief Financial | Tal Raz
Tal
Phone: +972-3-630- | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel Airport
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | 1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
Heiner ' :To Thursday, April 07, 2016 10:22 AM :Sent From: Ronit Sagiv
Subject: RE: Eichholtz, Axel'; Shlomi Asraf; Tal Raz' ;'Cc: 'Claus Binz 'Peschers
I cc’d Shlomi and Tal on this mail,
,morning Dear all, good
Meeting 11.04.16
,Regards
.can deliver you their comments so they
'רח
עוזרת אישית למנהל כספים ראשי | רונית שגיב
Ronit
972-3-6301518+ | נייד: 972-52-3113273+ 7010000 ,איירפורט סיטי, א1 הירדן
HYPERLINK פקס: 972-3-6301116+ | טלפון:
| ronit_s@shikunbinui.com"mailto:ronit_s@shikunbinui.com"
cid:image001.jpg@01D05992.4AE65250 www.shikunbinui.co.il
Sent: ]From: Heiner Peschers [mailto:h.peschers@ifs-sport.com
image001
Cc: Claus Binz; Eichholtz, To: Ronit Sagiv PM Wednesday, April 06, 2016 8:32
please find our list of
,Dear Ronit
Subject: WG: Meeting 11.04.16 Axel
BAM
Buzzoni Laila
:for the meeting on Monday participants
MD
BAM Sports
Axel Eichholtz Project Manager
Sports
Peter MEP Consultant
BAM Sports
Hintzke Manuel
Manfred
Senior Site Manager
BAM Sports
Wolf
Dr. Claus
Manager Project
Assmann
Klawonn
MD
IFS
Peschers Dr. Heiner MD
IFS
Binz
Kurt-Ulrich Commercial Manager
IFS
Binz Gerrit
GC
Nimrod Bouchmann
Project Development
IFS
M?ller
Proposed
Property Berlin/ Hapoel Tel Aviv
Short Introduction of Perticipants and companies
08:30
:Agenda
Presentation of intended Project by BAM + IFS, input local
09:00
Specifics of construction
11:00 shikun bi nui background by
- Construction Methods
- projects (of Stadia) in Israel
Equipment
MEP
Site
Administrative issues
Design Process
Cost index/comparison based on
13:30 Lunch
12:30
Coffee
15:30 BoQ Coface Arena Mainz
To be
Further Cooperation, next steps, schedule, Summary
16:00
Please feel free to comment the
.adapted depending on the scheduled flight data
Dr. Claus
.presentation is at hand proposal. Technical equipment for a
Josef-Ruhr-Str. GmbH Institut f?r Sportst?ttenberatung
Peschers Heiner Binz
2251 49+
Fax 66 988 14 2251 49+
.Tel D-53879 Euskirchen 30
mailto:c.binz@ifs-" HYPERLINK
:Email 68 988 14
HYPERLINK
:Internet c.binz@ifs-sportstaetten.de"sportstaetten.de
"
http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicJcpRCsIwDADQiOcxb
RnsQxD89AZ-jjk7F728  מתוך421 עמוד
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yakqQrXs8beCNB3_fb7aF8AE5vAEmvPkRU2XAdKU2cTTjhxCvUrr9c5-3huCDBwww.ifs-"Z&FMNuhZF3rWfKNc6dcWs3J0rrWGNOtBC4upjdEsZrxHB39fqyMliQ
Heiner Peschers Sitz der .Gesch?ftsf?hrer: Dr. Claus Binz, Dr sportstaetten.de
11757 Gesellschaft: Euskirchen Amtsgericht Bonn, HRB
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Sent: Thursday, April 07, 2016 ]From: Claus Binz [mailto:cb@ifs-sport.com
;Cc: Nir Inbar | CEO kulmueller@gmx.de ;To: nimrod.bo@gmail.com AM 10:21
Subject: WG: Meeting isd@mailbox.org; empacher@spocs.eu
Gesendet: Mittwoch, 6. Von: Heiner Peschers
Claus
FYI
11.04.16
Betreff: WG: Cc: Claus Binz; Eichholtz, Axel An: Ronit Sagiv 19:32 April 2016
for the please find our list of participants
,Dear Ronit
Meeting 11.04.16
Project
BAM Sports
Buzzoni Laila
:meeting on Monday
Manuel MD
BAM Sports
Eichholtz Axel Manager
BAM
Wolf Peter MEP Consultant
BAM Sports
Hintzke
Project
Assmann
Manfred Klawonn
Senior Site Manager
Sports
Dr. Heiner MD
IFS
Dr. Claus Binz
Manager
Gerrit MD
IFS
Peschers
Kurt-Ulrich Commercial Manager
IFS
Binz
GC
Nimrod Bouchmann
Project Development
IFS
M?ller
Proposed
Property Berlin/ Hapoel Tel Aviv
Short Introduction of Perticipants and companies
08:30
:Agenda
Presentation of intended Project by BAM + IFS, input local
09:00
Specifics of construction
11:00 shikun bi nui background by
- Construction Methods
- projects (of Stadia) in Israel
Equipment
MEP
Site
Administrative issues
Design Process
Cost index/comparison based on
13:30 Lunch
12:30
Coffee
15:30 BoQ Coface Arena Mainz
To be
Further Cooperation, next steps, schedule, Summary
16:00
Please feel free to comment the
.adapted depending on the scheduled flight data
Dr. Claus
.presentation is at hand proposal. Technical equipment for a
Josef-Ruhr-Str. GmbH Institut f?r Sportst?ttenberatung
Peschers Heiner Binz
2251 49+
Fax 66 988 14 2251 49+
.Tel D-53879 Euskirchen 30
mailto:c.binz@ifs-" HYPERLINK
:Email 68 988 14
HYPERLINK
:Internet c.binz@ifs-sportstaetten.de"sportstaetten.de
Gesch?ftsf?hrer: Dr. www.ifs-sportstaetten.de"/http://www.ifs-sportstaetten.de"
Heiner Peschers Sitz der Gesellschaft: Euskirchen Amtsgericht .Claus Binz, Dr
Bonn, HRB 11757
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–  מספר הטלפון הנייד של נמרוד.נמרוד בוכמן המכותב למייל זה יגיע מטעם המועדון
Nir ,Sincerely
 ניר,בברכה
0049-160-1273569 -  גרמניה055-9885644 – ישראל
CFO | From: Tomer Nesher
Inline image 1 CEO / HTA FC Inbar
To: Tal Raz; Sent: Tuesday, April 05, 2016 10:42 AM ][mailto:t.nesher@htafc.co.il
Danoch; Nir Inbar, Adv Shlomi Asraf; Nir Inbar | CEO; David Bernheim; Ehud
meni1@me.com); nimrod.bo@gmail.com; (  מני וייצמן:Cc )(nir.inbar@fifama.org
 המנכ"ל שלנו,ניר ענבר
Aviv Subject: RE: New Stadium for Hapoel Tel kabiriga
Tuesday, :Sent ]mailto:talr@shikunbinui.com[ From: Tal Raz
יעדכן אותכם
Shlomi Asraf; Nir Inbar | CEO; David Bernheim; :To April 5, 2016 10:24 AM
HYPERLINK(  מני וייצמן:Cc Danoch Tomer Nesher | CFO; Ehud
meni1@me.com); HYPERLINK"mailto:meni1@me.com"
Subject: Raz nimrod.bo@gmail.com; kabiriga; Tal"mailto:nimrod.bo@gmail.com"
 הפגישות,כאמור
,בוקר טוב לכולם
Hapoel Tel Aviv RE: New Stadium for
 שלומי אסרף, אהוד דנוך: נוסעים משיכון ובינוי.בגרמניה יתקיימו ביום שני הבא
,תודה
. נא עדכנו מי עוד מצטרף לנסיעה,כדי ליישר קו
.ואנוכי
a ha-Yarden 1 Officer Chief Financial | Tal Raz
טל
Phone: +972-3-630- | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel st., Airport
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | 1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
Tal :To Thursday, March 17, 2016 3:38 PM :Sent From: Shlomi Asraf
 מני:Cc Danoch Raz; Nir Inbar | CEO; David Bernheim; Tomer Nesher | CFO; Ehud
meni1@me.com); HYPERLINK"mailto:meni1@me.com" HYPERLINK( וייצמן
HYPERLINK ;nimrod.bo@gmail.com"mailto:nimrod.bo@gmail.com"
Subject: RE: New kabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com"
אנחנו עובדים על הכנת האומדנים
,שלום רב
Aviv Stadium for Hapoel Tel
 לטעמי יהיה נכון עוד בטרם הפגישה, כמו כן.IFS בהתאם לכתבי הכמויות שקיבלנו מ
 באשר,בגרמניה לקיים שיחה מקדימה לתאום ציפיות בין נציגי הפועל תל אביב לשיכון ובינוי
 וחברת התכנוןBAM Construction למתווה שיתוף הפעולה עם חברת הבניה הגרמנית
03-  | טל050-6351766 שלומי אסרף | סמנכ"ל פיתוח עסקי נייד
,בברכה
.IFS
HYPERLINK
א' איירפורט סיטי1  רח' הירדן03-6301020  | פקס6301030
www.shikunbinui.co.il | shlomi_a@shikunbinui.co.il"mailto:silvian@solbo.co.il"
:Description: Description
Sent: From: Tal Raz
cid:image003.png@01CA2F15.9958C1F0
Bernheim; Shlomi To: Nir Inbar | CEO; David PM Wednesday, March 16, 2016 3:50
HYPERLINK(  מני וייצמן:Cc Asraf; Tomer Nesher | CFO; Ehud Danoch
meni1@me.com); HYPERLINK"mailto:meni1@me.com"
nimrod.bo@gmail.com; HYPERLINK"mailto:nimrod.bo@gmail.com"
Subject: FW: kabiriamir@yahoo.com; Tal Raz"mailto:kabiriamir@yahoo.com"
לקראת הנסיעה שלנו
,שלום לכולם
Aviv New Stadium for Hapoel Tel
,תודה
. לעדכונכם, מעביר לכם מייל שהתקבל מהחברה בגרמניה,לדיסלדורף
a ha-Yarden st., 1 Officer Chief Financial | Tal Raz
טל
Phone: +972-3-630- | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel Airport
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | 1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
Sent: Monday, March 14, ]From: Claus Binz [mailto:cb@ifs-sport.com
Cc: HYPERLINK To: Tal Raz 2016 2:34 PM
n.inbar@htafc.co.il; HYPERLINK"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
nimrod.bo@gmail.com; HYPERLINK"mailto:nimrod.bo@gmail.com"
HYPERLINK ;a.eichholtz@bam-sports.de"mailto:a.eichholtz@bam-sports.de"
Peschers p.wolf@bam-deutschland.de; Heiner"mailto:p.wolf@bam-deutschland.de"
confirmation of Thanks for the
Hapoel Tel Aviv Subject: New Stadium for
In addition to getting to know each other .the meeting on 11th April in Dusseldorf
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picture of construction We want develop a .1
:we have two goals for the meeting
To achieve a result for this point, .costs in Israel in comparison to the german market
describtion of the shell and core constructioon has made a BAM Construction
find this attached to this mail. In the next days I will Coface Arena Mainz. Please
additional description of the finishings. In preparation of the meeting I send you an
documents. This kindly ask to make a first estimate of the items referred to in the
Furthermore we .2
.Dusseldorf estimate, we would like to discuss with you in
the possibilities and term of our cooperation for the design and would like to discuss
The address of the BAM in Dusseldorf
.of a stadium in Tel Aviv construction
Phone: +48 211 506 643 00 Dusseldorf 40549 Heerdter Lohweg 35
:is
Courtyard - ,Mercure Hotel Dusseldorf Seestern - :Nearby are three hotels
Best
.Lindner Congress Hotel - Dusseldorf Seestern and
Beschreibung: Description: Description: Description:
Claus
,Regards
Dr. Claus Binz| cid:image001.png@01CE980B.A2B90620 :Description
Institut f?r Director Gesch?ftsf?hrender Gesellschafter | Managing
GmbH | Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen, Deutschland Sportst?ttenberatung
mailto:cb@ifs-" E: HYPERLINK | 92 T: +49 2251 149 88 66 | M: +49 171 344 88
HOMEPAGE: BESUCHEN SIE UNSERE
cb@ifs-sport.com"sport.com
HYPERLINK
"
http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicY2RmKLjIwGB7iIGh
KKfS0CBVr7ioTC83MTMnOTvpCg_Ry85P5eh1MjVOdklOc3AwMTc0IShKD8vsyS2KE4IzO7NC8pM680E6wso6SkwEpfv7y8XC8zrVi3uCC_qEQvJVWfAQIAZociBQ
Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
www.ifs-sport.de"Z&
Amtsgericht Bonn, HRB 11757 ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland
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Sent: Wednesday, April 06, 2016 ]From: Claus Binz [mailto:cb@ifs-sport.com
isd@mailbox.org; :Cc nimrod.bo@gmail.com ;To: Nir Inbar | CEO PM 12:48
Subject: 160404-MH-IFS-Tel Aviv LV empacher@spocs.eu
as agreed in the telco we will send a
,Dear Ronit
Claus
FYI
TGA
For the schedule please
.detailed schedule asap list of our participants and a
bam
:We would like to start at 08.30 in the bam office
:note
We will pick up your crowd at the
D?sseldorf Heerdter Lohweg 35
sports
drive, but traffic might be heavy at that time of the It is only a 4 km .08.00 hotel
the For further scheduling please provide us with the departure time of
.day
In case anyone needs a
.flight home. We will arrange everything accordingly
- 211 49 #
:office bam
511 03 52 172 49+ :Heiner mobile
:helping hand
Heiner
Kind regards
?Below numbers are mobile
300 664 50
:Description: Description: Description: Description Peschers
Facilities | Josef- Institut f?r Sport
cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
T: +49 2251 1498 866 | M: +49 172 52 03 Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen, Germany
h.peschers@ifs-"mailto:h.peschers@ifs-sport.de" E: HYPERLINK | 511
http://www.ifs-" VISIT OUR WEBSITE: HYPERLINK
sport.de
Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers :Managing Directors
www.ifs-sport.de"/sport.de
Von:
11757 Germany, Register Amtsgericht Bonn, HRB
HYPERLINK Ronit Sagiv
]mailto:ronit_s@shikunbinui.com["]mailto:[mailto:ronit_s@shikunbinui.com"
Betreff: Binz An: Heiner Peschers; Claus 14:01 Gesendet: Dienstag, 5. April 2016
For the meantime,
Hello again J
Aviv LV TGA RE: 160404-MH-IFS-Tel
participants, so you can keep it, for I’m sending you below, the contact details of our
HYPERLINK , 972-52-3699677+ :Tal Raz
:your convenience
Shlomi Asraf: +972-50talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
6351766 , HYPERLINK
Ehud
shlomi_a@shikunbinui.com"mailto:shlomi_a@shikunbinui.com"
Danoch: -972-54-2247475, HYPERLINK
The all will
danoche@shikunbinui.com"mailto:danoche@shikunbinui.com"
In addition,
.staying at the HYATT REGENCY HOTEL, in Dusseldorf be
provided me few days ago, the meetings location details of the BAM, for the you
a detailed schedule as well, so all Can you please send us .next Monday
,Best regards
?participants get organized
עוזרת אישית למנהל כספים
Ronit
972-52-3113273+ 7010000 ,איירפורט סיטי, א1 רח' הירדן
ראשי | רונית שגיב
HYPERLINK פקס: 972-3-6301116+ | טלפון: 972-3-6301518+ | נייד:
| ronit_s@shikunbinui.com"mailto:ronit_s@shikunbinui.com"
cid:image001.jpg@01D05992.4AE65250 www.shikunbinui.co.il
Sent: ]From: Heiner Peschers [mailto:h.peschers@ifs-sport.com
image001
Subject: WG: Cc: Claus Binz To: Ronit Sagiv Tuesday, April 05, 2016 11:02 AM
next email for the same
,Dear Ronit
TGA 160404-MH-IFS-Tel Aviv LV
from bam-sports concerning the costs for MEP We forward an email
.issue
our meeting next week we kindly ask to check the installations. In preparation of
the estimated costs. This will help to get an idea of local attached table and to put in
Please forward to the
.shall be part of our discussion next week MEP costs and
Heiner
Kind regards
Thank for your assistance
.relevant persons
:Description: Description: Description: Description Peschers
Facilities | Josef- Institut f?r Sport
cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
T: +49 2251 1498 866 | M: +49 172 52 03 Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen, Germany
h.peschers@ifs-"mailto:h.peschers@ifs-sport.de" E: HYPERLINK | 511
VISIT OUR WEBSITE: HYPERLINK
sport.de
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"
http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicY2RnKLjIwGB7iIGhK
KfS2CxJr7ioTC83MTMnOT-vpCg_Ry85P5eh1NjUwszAO8XA0MzS0IihKD8vsyS2KE4IzO7NC8pM680E6wso6SkwEpfv7y8XC8zrVi3uCC_qEQvJVWfAQIATLohn
Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers :Managing Directors
www.ifs-sport.de"Z&A
Von: Hintzke,
11757 Germany, Register Amtsgericht Bonn, HRB
Gesendet: Montag, 4. April 2016 ]mailto:M.Hintzke@bam-deutschland.de[ Manuel
Peschers; Eichholtz, Axel; Wolf, Peter Cc: Heiner An: Martina Rach 18:05
Sehr geehrter Herr Dr.
Betreff: 160404-MH-IFS-Tel Aviv LV TGA
TGA f?r das Projekt in Tel Aviv besser einsch?tzen um die Kosten f?r die
,Binz
der Grundlage der ihnen bereits zugesandten LV f?r die zu k?nnen, haben wir auf
.englischen Texten verfasst. Diese erhalten Sie im Anhang TGA Kurztext-LVs mit
halten wir es f?r vorteilhaft, wenn In Hinblick auf den Termin am 11.04.2016
Alles weitere k?nnen
.bepreist werden k?nnte zumindest ein Teil der Positionen
Met - Freundliche Gr??e
.Vorbesprechung abstimmen wir morgen in der
Manuel vriendelijke groet - Kind regards - Avec nos meilleures salutations
49+ :E-Mail :Mobil :Fax :.Tel
BAM Sports GmbH PL TGA Hintzke
HYPERLINK 6242660 )172( 49+ 50664313 )211( 49+ 50664357 )211(
m.hintzke@bam-"mailto:m.hintzke@bam-deutschland.de"
BAM Sports cid:image004.jpg@01D18F85.CE4F2250 _____ deutschland.de
This message has ### _____
D?sseldorf 40549 Heerdter Lohweg 35 GmbH
--------------------------- ### checked for known threats by Kaspersky Antivirus been
-----------------------------------------------------------------------------------------------------sind unsere Erkl?rungen Unbeschadet der Korrespondenz per E-Mail ----herk?mmlicher Schriftform (mit ausschlie?lich dann rechtsverbindlich, wenn sie in
Vertretungsberechtiger) oder durch ?bermittlung eigenh?ndiger Unterschrift zweier
per Telefax erfolgen. Diese Nachricht und zugeh?rige eines solchen Schriftst?ckes
ausschlie?lich f?r die Verwendung des Empf?ngers bestimmt und Dateien sind
m?glicherweise Informationen, die vertraulich sind, dem Urheberrecht enthalten
unterliegen oder ein Gesch?ftsgeheimnis darstellen. Falls Sie diese Nachricht
Verbreiten, irrt?mlicherweise erhalten haben, informieren wir Sie hiermit, dass das
Dateien strengstens Kopieren oder Verteilen dieser Nachricht oder evtl. zugeh?riger
Email und benachrichtigen Sie uns untersagt ist. In diesem Fall l?schen Sie bitte diese
S?mtliche aufgef?hrten Ansichten oder .umgehend, indem Sie eine Antwort senden
diejenigen des Autors und entsprechen nicht Meinungen sind ausschlie?lich
---------------------------------------------- .Unternehmens notwendigerweise denen des
BAM ---------------------------------------------------------------------------------------.Aufsichtsrat: Ing. Erik J Stuttgart 70191 - M?nchhaldenstr. 26 - Deutschland AG
)Dipl.-Ing. Alexander Naujoks (Vorsitzender :Vorstand )Bax, MBA (Vorsitzender
Markus Koch .Dipl.-Kfm. Michael Hager / Dr.-Ing / Dr.-Ing. Albrecht H?berle /
Stuttgart HRB 722643, Ust.-ID-Nr. DE 811 450 780 :Sitz und Registergericht
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behalf and will provide you Nimrod (on cc) will participate on club's
,Claus Dear
RE:
,Best
.including the updated plot with all relevant documents and materials
Meeting
Wednesday, April 06, :Sent ]mailto:cb@ifs-sport.com[ From: Claus Binz
Nir with Shikun
nimrod.bo@gmail.com; isd@mailbox.org; :Cc Nir Inbar | CEO :To 2016 12:46 PM
Binui in
Subject: Meeting with Shikun Binui in empacher@spocs.eu
D?sseldorf
Shikun Yesterday we had a conference call with ,Dear Nir
D?sseldorf
Shikun Binui assumes that a .Binui in preparation for the meeting next Monday
We
.very important this is I also think .of Hapoel participates representative
Availability - of the stadium Location - : about following aspects need information
Please let
.Authorization procedure - permit Period for building - stadium of the
Further
.present I assume that Nimrod will be .attend me know if you will
Best
.participants) will be sent with another mail information(agenda, list of
:Description: Description: Description: Description
Claus ,Regards
Institut f?r .Gerrit Binz M.A cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
Deutschland ,Sportst?ttenberatung GmbH | Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen
mailto:g.binz@ifs-" M: +49 171 99 611 78 | E: HYPERLINK | T: +49 2251 149 88 66
BESUCHEN SIE UNSERE NEUE
g.binz@ifs-sport.com"sport.com
www.ifs-"/http://www.ifs-sport.de" HOMEPAGE: HYPERLINK
Gesch?ftssitz: Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
sport.de
Amtsgericht Bonn, HRB 11757 ,Euskirchen, Deutschland
הם הודיעו לי שבכוונתם להציג בפנינו את התכנון הראשוני שלהם לאיצטדיון שאגיע לשנגחאי
FW:
Monday, March 28, :Sent ]mailto:liufz@mail.cmec.com[ ??? :From
. לאפריל22 בReponce to
;??? ;CEO; gabriel.wong | Cc: Nir Inbar Amir G. Kabiri | Owner :To 2016 10:18 AM
HTA offer
After our pleasant meeting, ,Dear Amir
Subject: Reponce to HTA offer ?? ;???
please .close contact with Nir and now the design work is in progress we keep a
Lucas ,regards Best
.offer given by HTA FC find attached our response to the
CMEC
Dear
.see the following message, conveyed by our president Mr. Kabiri Please FW: Letter
First, I would like to express my satisfaction from the seriousness
,Mr. Ren
draft to
venture showed for the past few weeks by your company. I truly believe that a joint
CMECWith
.both between our club and your company has benefits which will serve us
please
design draft, should your team needs further instruction, regards to the stadium initial
review
hold a press conference call during the next week so that all will be I propose that we
like to add that we should aim I accept your proposed schedule and would
.clear
agreements to be signed in Macau around May for both the stadium and sponsorship
than Looking forward to explore China for the first time on May, and until
.25th
Amir G.
,Sincerely yours
.I convey my best regards to you and your team
/ CEO Nir Inbar ,Sincerely
.Hapoel Tel Aviv F.C President Kabiri
Inline image 1 HTA FC
Sent: Monday, March 28, 2016 11:27 ]From: ??? [mailto:liufz@mail.cmec.com
FW:
Subject: Scanning copy of Cc: gabriel.wong To: Nir Inbar | CEO AM
Scanning
attached the scanning copy of MOU signed by both Please find ,Dear Nir
MOU
copy of
Lucas ,Best regards .sides
MOU
Sent: Monday, March 28, 2016 10:18 ]From: ??? [mailto:liufz@mail.cmec.com
FW:
?? ;??? ;??? ;Cc: Nir Inbar | CEO; gabriel.wong To: Amir G. Kabiri | Owner AM Reponce to
After our pleasant meeting, we ,Dear Amir
offer Subject: Reponce to HTA
HTA offer
please find .close contact with Nir and now the design work is in progress keep a
Lucas ,regards Best
.offer given by HTA FC attached our response to the
CMEC
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. ההבהרה מעדכנת תשלום ראשון למועד אישורו של שר הפנים. שכ"ט עודנו גבוה.1
RE: מכרז
 ערבות בנקאית הומרה בערבות אישית אך מחייבת הצגת ערבות בנקאית נוספת ע"ס-  מני.2 אצטדיון בת
 עדיין אינני מבין מהם השטחים המסחריים.3 .חצי מיליון עם אישור התוכנית העסקית
ים
 עדיין לא מוצע פתרון לבעיה.4 .המוצעים כחלופה לשטחים האדומים ולשטחים החומים
שהציף פרצלינה על חוסר האפשרות למקם איצטדיון בגודל שלנו בשטח המיועד נכון
Sent: Sunday, March 27, 2016 ]From: Yoav [mailto:yoav@sgslaw.co.il
.להיום
Subject: Nir Inbar | CEO ;waizman; kabiriamir@yahoo.com To: meni 5:35 PM
Yoav  הבה נהייה בקשר.חברים ראו מסמך ההבהרות
 מכרז אצטדיון בת ים:FW
Sunday, March 27, :Sent ]mailto:Eitanb@ws-law.co.il[  איתן בראש:From
S
mailto:Ariel@ws-" HYPERLINK<  אריאל שיין:To 2016 5:16 PM
noaa@d-"mailto:noaa@d-c.co.il" HYPERLINK ;>Ariel@ws-law.co.il"law.co.il
HYPERLINK< c.co.il; Gadi Birkenfeld
Yoav ;>gadi_bi@shikunbinui.com"mailto:gadi_bi@shikunbinui.com"
 אסף רג'ואן:Cc >yoav@sgslaw.co.il"mailto:yoav@sgslaw.co.il" HYPERLINK<
)asaf@bat-yam.muni.il"mailto:asaf@bat-yam.muni.il" HYPERLINK(
;>asaf@bat-yam.muni.il"mailto:asaf@bat-yam.muni.il" HYPERLINK<
zimmerman2@bezeqint.net"mailto:zimmerman2@bezeqint.net" HYPERLINK
מצ"ב תשובות לשאלות
,שלום לכל המכובדים
 מכרז אצטדיון בת ים:Subject: RE
Sent: Wednesday, March  אריאל שיין:From
)3( איתן בראש
.2 'הבהרה מס
noaa@d-c.co.il; Gadi "mailto:noaa@d-c.co.il" To: HYPERLINK 16, 2016 6:44 PM
mailto:asaf@bat-" HYPERLINK(  אסף רג'ואן:Cc Birkenfeld; Yoav
HYPERLINK ;); איתן בראשasaf@bat-yam.muni.il"yam.muni.il
 מכרז:Subject zimmerman2@bezeqint.net"mailto:zimmerman2@bezeqint.net"
מצ"ב תשובות לשאלות
,שלום לכל המכובדים
אצטדיון בת ים
 משרד עורכי דין, עו"ד ולדמן סומך,אריאל שיין
,בברכה
אריאל
.הבהרה
03-6938268 :' פקס,03-6938266 : טל5252269  רמת גן,5  החילזון,בית גרניט
office@ws-law.co.il"mailto:office@ws-law.co.il" HYPERLINK
Sent: Monday, March 21, 2016 ]From: Claus Binz [mailto:cb@ifs-sport.com
FW: New
Cc: Nir Inbar | CEO; To: ronit_s@shikunbinui.com 11:20 AM Stadium Tel
a.eichholtz@bam-sports.de; p.wolf@bam-deutschland.de; ;nimrod.bo@gmail.com Aviv/Meeti
Dear
D?sseldorf Subject: New Stadium Tel Aviv/Meeting in Heiner Peschers
ng in
D?sseldorf (11th April) i am sending you in preparation for the meeting in
,Ronit
D?sseldorf
Please send me the
.facades for a new stadium the main items of the finishes and
of the people who will participate for Shikun Binui the meeting in names
Beschreibung: Description:
Claus
Best Regards
.D?sseldorf
Description: Description: cid:image001.png@01CE980B.A2B90620 :Description
Institut f?r Gesellschafter | Managing Director Dr. Claus Binz| Gesch?ftsf?hrender
Euskirchen, Deutschland Sportst?ttenberatung GmbH | Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879
mailto:cb@ifs-" M: +49 171 344 88 92 | E: HYPERLINK | 66 88 149 T: +49 2251
HOMEPAGE: BESUCHEN SIE UNSERE
cb@ifs-sport.com"sport.com
Gesch?ftsf?hrung:
www.ifs-sport.de"/http://www.ifs-sport.de" HYPERLINK
Amtsgericht ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
Bonn, HRB 11757
.bat Yam project Please find the relevant materials to the
,Lucas Dear
Bat Yam
conversation in this matter, we would be interested in a model as Following our
project
disposal for any We stand at your
.possible to the Budapest stadium similar as
Cheers
.clarification and/or information as you may require
Inline image 1 CEO / HTA FC Nir Inbar ,Sincerely
.mate
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Sent: Thursday, March 17, 2016 ]From: ??? [mailto:liufz@mail.cmec.com
Subject: Re:RE: Cc: ???; ??; gabriel.wong To: Nir Inbar | CEO PM 12:40
Origin ---------- For sure
and provided by HTA Information to be confirmed
HYPERLINK< "Nir Inbar | CEO":From> ---------- message
HYPERLINK< "???":To> >n.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
Subject:RE: Information > >liufz@mail.cmec.com"mailto:liufz@mail.cmec.com"
I !Dear Lucas Date:2016-03-17 18:18:48> and provided by HTA to be confirmed
From: ??? ?the attachment, may you please send again did not receive
To: Nir Sent: Thursday, March 17, 2016 11:57 AM ][mailto:liufz@mail.cmec.com
Subject: Information to be confirmed and Cc: ???; ??; gabriel.wong Inbar | CEO
collecting According to the information we've been ,Dear Nir provided by HTA
be confirmed by HTA during this pleasant visit to Israel, we elaborated a summary to
Some basic but very important are .which you can find attachment in this email
red, but we hope you go through it and send us a feedback so we can marked in
inconformities or comments, please kindly inform In case of any .efficiently proceed
that we need to carry out the On ther other hand, there are some plannings .us
Overall .1 :following document and layout design work. Please help us to get the
Investment .3 Commercial Areas Development Planning .2 Land Use Planning
Lucas ,regards Best .hear from you soon Hope to Plan
Sent: Thursday, March 17, 2016 ]From: ??? [mailto:liufz@mail.cmec.com
Subject: Re:RE: Cc: ???; ??; gabriel.wong To: Nir Inbar | CEO PM 12:40
Origin ---------- For sure
and provided by HTA Information to be confirmed
HYPERLINK< "Nir Inbar | CEO":From> ---------- message
HYPERLINK< "???":To> >n.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
Subject:RE: Information > >liufz@mail.cmec.com"mailto:liufz@mail.cmec.com"
I !Dear Lucas Date:2016-03-17 18:18:48> and provided by HTA to be confirmed
From: ??? ?the attachment, may you please send again did not receive
To: Nir Sent: Thursday, March 17, 2016 11:57 AM ][mailto:liufz@mail.cmec.com
Subject: Information to be confirmed and Cc: ???; ??; gabriel.wong Inbar | CEO
collecting According to the information we've been ,Dear Nir provided by HTA
be confirmed by HTA during this pleasant visit to Israel, we elaborated a summary to
Some basic but very important are .which you can find attachment in this email
red, but we hope you go through it and send us a feedback so we can marked in
inconformities or comments, please kindly inform In case of any .efficiently proceed
that we need to carry out the On ther other hand, there are some plannings .us
Overall .1 :following document and layout design work. Please help us to get the
Investment .3 Commercial Areas Development Planning .2 Land Use Planning
Lucas ,regards Best .hear from you soon Hope to Plan

728  מתוך430 עמוד

FW:
Re:RE:
Information
to be
confirmed
and
provided by
HTA

8282

FW:
Re:RE:
Information
to be
confirmed
and
provided by
HTA

8283

מזהה
מייל

נושא המייל

תוכן המייל

(פנימי של
צוות
החקירה)

8292

הערות
למסמך
הבהרות

8300

Fwd: New
Stadium for
Hapoel Tel
Aviv

 )6.2( .1העירייה מבהירה שסכום ההשקעה כולל את האיצטדיון ,השטח המסחרי ו"התשלום
אין בכוונתנו לשלם כל "תשלום לעיריה" אלא להשקיע כל סכום בפרוייקט
לעיריה" – .a
עצמו .ע"פ הבהרה  12התשלום יכול לעמוד על  - 0יש לברר היטב את משקל הקריטריון בבחירת
הזוכה (ככל שאין מתנגד כמובן שסך זה יעמוד על  .b .)0מאחר והסכום עליו נתחייב במכרז
משמעותו התחייבות חוזית (עולה במסמך ההבהרה) ,ומאחר ואין צפי למתחרים נוספים ,ייתכן
כי עלינו לנקוב בסכום נמוך משמעותית מהסכום הצפוי.6.2( .2 .ג) העיריה מבהירה כי ניתן
להסתפק בכתב התחייבות חתום או בהסכמי עקרונות של צדדים שלישיים עמם אנו צפויים
להתקשר – אני סבור שההתחייבויות בידינו (בפרט לאור אישור תאגיד זר) הינן מספקות וניתן
לבחור אחת מביניהן (נעביר לעיונו של יואב כבר מחר)6.4( .3 .א) – העיריה מבהירה כי לא
יוטלו היטלי השבחה - )6.5( .4 .בוטלה הדרישה לתשלום מיידי לעורכי הדין .התשלום
במלואו ( 0.8%מן הפרוייקט) ישולם עם אישור שר הפנים .החסרון בכך הוא כי האומדן האמיתי
גבוה בהרבה מסך ההצעה במכרז (שהרי יכלול גם את הפיתוח של השטחים המסחריים ולא
האיצטדיון בלבד) – )6.4( .5 .לא מוסדר נושא הפיתוח הסביבתי – אמנם מובהר כי לא
תוטל עלינו דרישה (למעט פיתוח תשתיות מים) לפעול לפיתוח שטחים נלווים לאיצטדיון ,אך יש
צפי ודאי כי ידרש פיתוח מסביב לאיצטדיון (דרכי גישה ,מדרכות ,חשמל ועוד))7( .6 .
ערבות – דרישת הערבות הבנקאית הופחתה ל 500,000ש"ח – עדיין דרישה בעייתית מאוד
מאחר והיא מחייבת להקצות סך משמעותי עבורנו בתקופה זו לטובת המכרז (לשיחה דחופה
שלי עם אסף) .מכתב קרדיט מהבנק ע"ס 1.5מ אינו מהווה בעיה( .7 .נספח ה) – מובהר
שחוזה החכירה יחל במועד סיום שלב ההקמה( .8 .נספח ו) – מאוד חשוב – הקו הכחול
כולל את כל השטחים ובכלל אלו את המסחריים – שם עלינו להקים את כל הפרוייקט – מציב
אותנו בפני מורכבות תכנונית של ממש (לא כל השטחים ירוקים אלא חומים ,וחלק מרכז אף
הינו אדום לטובת רכבת קלה) וצפי לעיכוב של ממש בשטחים המסחריים בתהליכי שינוי ייעוד
קרקע )2.2.22( .9 .עדיין לא ברור היקף ואופן עבודות הפיתוח (ביוב ,חשמל ,מים וכו).
העיריה טרם חשפה את המצב הרלבנטי הקיים בשטח אך מאפשרת לעיין בתיקי בניין ההנדסה.
 – )32.1( .10שם האיצטדיון יצטרך לכלול את המילה בת ים .זאת דרישה שעלולה להשפיע על
Inline CEO / HTA FC Inbar Nir ,Sincerely
ערך התקשרות ניימינג עתידית.
image 1
From: Tal Raz
:Begin forwarded message Sent from my iPhone
<Date: 16 >talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com" HYPERLINK
HYPERLINK< To: Nir Inbar | CEO March 2016 at 15:50:24 GMT+2
"HYPERLINK< David Bernheim ,>n.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il
"Shlomi Asraf ,>david_b@shikunbinui.com"mailto:david_b@shikunbinui.com
<,>shlomi_a@shikunbinui.com"mailto:shlomi_a@shikunbinui.com" HYPERLINK
"HYPERLINK< "Tomer Nesher | CFO
"HYPERLINK< Ehud Danoch ,>t.nesher@htafc.co.il"mailto:t.nesher@htafc.co.il
" :Cc >danoche@shikunbinui.com"mailto:danoche@shikunbinui.comמני וייצמן
(HYPERLINK< )meni1@me.com"mailto:meni1@me.com" HYPERLINK
"HYPERLINK" ,>meni1@me.com"mailto:meni1@me.com
"HYPERLINK< "nimrod.bo@gmail.com"mailto:nimrod.bo@gmail.com
"HYPERLINK" ,>nimrod.bo@gmail.com"mailto:nimrod.bo@gmail.com
"HYPERLINK< "kabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com
"HYPERLINK< Tal Raz ,>kabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com
"Subject: FW: New Stadium >talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com
לקראת הנסיעה שלנו לדיסלדורף ,מעביר לכם
שלום לכולם,
Aviv for Hapoel Tel
Tal
תודה ,טל
מייל שהתקבל מהחברה בגרמניה ,לעדכונכם.
City , 7010000, Israel a ha-Yarden st., Airport1 Officer Chief Financial | Raz
972-3-630-1116+ :Fax | Phone: +972-3-630-1518 | 972-52-3699677+ :Mobile
HYPERLINK
"www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com
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Sent: Monday, March 14, 2016 ]From: Claus Binz [mailto:cb@ifs-sport.com
Cc: Nir Inbar | CEO; To: ronit_s@shikunbinui.com 2:34 PM
a.eichholtz@bam-sports.de; p.wolf@bam-deutschland.de; ;nimrod.bo@gmail.com
Dear
Aviv Subject: New Stadium for Hapoel Tel Heiner Peschers
.meeting on 11th April in Dusseldorf Thanks for the confirmation of the
,Ronit
.1
:meeting In addition to getting to know each other we have two goals for the
construction costs in Israel in comparison to the We want develop a picture of
has made a result for this point, BAM Construction german market. To achieve a
shell and core constructioon Coface Arena Mainz. Please find this describtion of the
this mail. In the next days I will send you an additional description of the attached to
estimate of the finishings. In preparation of the meeting I kindly ask to make a first
like to discuss with you items referred to in the documents. This estimate, we would
would like to discuss the possibilities and term Furthermore we .2
.in Dusseldorf
The
.design and construction of a stadium in Tel Aviv of our cooperation for the
Dusseldorf 40549 Heerdter Lohweg 35
:address of the BAM in Dusseldorf is
Mercure Hotel Dusseldorf - :Nearby are three hotels Phone: +48 211 506 643 00
For
.Lindner Congress Hotel - Courtyard Dusseldorf Seestern and - ,Seestern
Best
.any problems just call us, we will give you a helping hand
Description: :Beschreibung: Description: Description
Claus
,Regards
Dr. Claus Binz| Description: cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
Institut f?r Gesellschafter | Managing Director Gesch?ftsf?hrender
Euskirchen, Deutschland Sportst?ttenberatung GmbH | Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879
mailto:cb@ifs-" M: +49 171 344 88 92 | E: HYPERLINK | 66 88 149 T: +49 2251
HOMEPAGE: BESUCHEN SIE UNSERE
cb@ifs-sport.com"sport.com
Gesch?ftsf?hrung:
www.ifs-sport.de"/http://www.ifs-sport.de" HYPERLINK
Amtsgericht ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
Bonn, HRB 11757
 לטענתו גם איננו צריכים אדריכלים בשלב זה כי.מצ"ב גם הבהרה מניר פרצלינה
,הי יואב
מבחינתי אפשר לשלוח להם כבר
.הוא ממלא את הפונקציה של יועץ כפי הוראות הסעיף
Sunday, March :Sent ]mailto:nir@inproject.co.il[ From: Nir Perzlina
.עכשיו
הי ניר
 מתוקן-  שאלה הבהרה:Subject: RE Inbar | CEO To: Nir 13, 2016 9:21 PM
זה ממש על רגל אחת האם הדרישה של העירייה על כספי הטוטו ירדה? ראה הערות בגוף
המסמך הכי חשוב זה סימון השטח כפי שכתבתי במסמך הם ממש עושים בלגן
office. 972-72Nir Perzlina, CEO  מנכ"ל,ניר פרצלינה
בתכנית
HYPERLINK .e-mail mobile. 972-54-3344111 2221246
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il"
מ
IN_logo_sign_mail
office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
: אל20:30 2016  מרץ13  יום א:] נשלחmailto:n.inbar@htafc.co.il[ Nir Inbar | CEO :את
Begin
Sent from my iPhone
 מתוקן-  שאלה הבהרה:Fwd : נושאPerzlina Nir
HYPERLINK< From: Yoav :forwarded message
Date: 13 March 2016 at 18:36:11 >yoav@sgslaw.co.il"mailto:yoav@sgslaw.co.il"
HYPERLINK< waizman To: meni GMT+2
HYPERLINK< "Amir G. Kabiri" ,>meni1@me.com"mailto:meni1@me.com"
CHIEF | Nir Inbar ,>kabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com"
HYPERLINK< EXECUTIVE OFFICER
HYPERLINK< Cc: Eldad Noy >n.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
 מתוקן-  שאלה הבהרה:Subject >Eldad@sgslaw.co.il"mailto:Eldad@sgslaw.co.il"
בהמשך לשיחותינו בימים האחרונים הננו מצרפים נוסח שאלות
, אמיר וניר היקרים,מני
 אנא.)הבהרה שבדעתנו להוציא בדחיפות לעורכי הדין של העירייה (כמחויב על פי תנאי המכרז
או תוספות לשאלות ההבהרה על מנת שנוכל לשגר את/הודיעו לנו בדחיפות אם יש לכם הערות ו
 אחד מתנאי הסף של המכרז הינו שהמציע,לתשומת ליבכם
.השאלות כאמור בכל ההקדם
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או מי מטעמו רכש את חוברת המכרז והשאלה האם ניתן לייחס את רכישת חוברת המכרז
יואב.
בברכה,
לחברה החדשה שתגיש את ההצעה?

8400

8435

8436

8484

 .1היכרות אישית ,שיחה כללית על הקבוצה והחברה הסינית.
הפגישה היום:
RE:
 .2 introductionסקירת הסטטוס הנוכחי של הפרוייקט ,לוח הזמנים ,השאיפות ,התוכנית העסקית
והיעדים .3 .בחינת אופן השתלבותם של הסינים בפרוייקט – צפי לקבלת הצעה הנוגעת גם
להשקעת הון בפרוייקט וגם לתכנון ,ביצוע והפעלה .4 .העברת מסר – ערך מוסף לעומת
מתחרים אחרים יהיה בדמות השקעה בקבוצה .לא להשתמש בסיבה של חולשה כלכלית (ולא
לספר עליה) אלא בסיבה של רצון להעצים את הקבוצה בניסיון וכח של שותף סיני-בינלאומי
Sent: CEO | From: Nir Inbar
בכיר אשר ערכיו הולמים את ערכיו של המועדון.
Adam Danon | ;'To: 'kabiriamir@yahoo.com PM 7:28 Tuesday, March 08, 2016
Subject: FW: introduction Operations Manager
ביום רביעי ב 17:00-ניפגש במשרדו של עו"ד אלישיב לפגישה ראשונה .לאחר
ביקור חברת עדכון -
בחמישי בשעה  10:30סיור באיצטדיון ולאחריו
מכן נאכל ארוחת ערב בטוטו בשעה .20:00
ג'יאנגסו
CEO / Inbar Nir ,Sincerely
פגישת המשך למו"מ בשעה  12:00במלון רוטשילד .22
Inline image 1 HTA FC
Inline image CEO / HTA FC Nir Inbar ,Sincerely
קיבלנו.
תודה אסף,
מכרז RE:
 :Fromרגו'אן אסף [Monday, March :Sent ]mailto:asaf@bat-yam.muni.il
אצטדיון בת 1
 :Subject: FW nir.inbar@fifama.org :To 07, 2016 3:54 PMמכרז אצטדיון בת
ים
היי ניר מצורף המכרז המעודכן של האצטדיון אנא אשר לי בחוזר שקיבלת תודה
ים
אסף http://www.bat-" HYPERLINK
http://www.u-" HYPERLINK Banner"yam.muni.il/show_item.asp?levelId=59584
U?BTech Powered by"btech.com/products/xtrabanner/poweredby
XTRABANNER
מעדכן שביום רביעי הקרוב אנו ניפגש עם הסינים בשעות הערב ולאחר מכן נצא לארוחת ערב.
סינים
היום נקבל מייל מנציגם – בעיקרון
במידה והכל יעלה יפה ,ביום חמישי נשב למו"מ איתם.
– הם מענויינים להשתלב בפרוייקט (תכנון וביצוע) ומבינים כי יצטרכו להשקיע מיידית בקבוצה
Inline CEO / HTA FC Nir Inbar ,Sincerely
יום נעים ,ניר
לשם כך.
image 1
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Sunday, February 28, :Sent ]mailto:yoav@sgslaw.co.il[ From: Yoav
.תודה יואב
מני וניר היקרים
:Subject waizman; Nir Inbar | CEO meni :To 2016 12:09 PM
שוחחתי עם עורך הדין של עיריית בת ים עוד איתן בראש והוא הבהיר לי שהם שוקדים על
 שאלתי אותו לגבי המועדים להגשת ההצעה והו אמר שכאשר יתפרסמו השינויים.תיקון המכרז
Yoav  בברכה יואב.נוכל להגיש בקשה להארכת מועד
S
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=4318ea2f-9ad3-4430-a521-4d0f0f76d26e&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
To: Thursday, February 25, 2016 11:27 AM :Sent From: Tomer Nesher | CFO
Tomer ;Rami Cohen; 'Matan Kesler'; kabiriamir@yahoo.com; Nir Inbar | CEO
-  מבנה הוצאות המועדון:Subject Nesher | CFO
cid:image003.png@01D16FBF.6054EC70
2015/16
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=367425f7-2f65-4dfe-984c-b222bd44e43c&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
Sent: Wednesday, ]From: Ronit Sagiv [mailto:ronit_s@shikunbinui.com
Cc: Nir Inbar | CEO; 'To: 'Claus Binz February 24, 2016 9:00 AM
Subject: 'a.eichholtz@bam-sports.de'; 'Heiner Peschers' ;''nimrod.bo@gmail.com
Dear
Meeting in D?sseldorf / RE: New Stadium Hapoel Tel Aviv
The participants
.We confirm your proposed date
.Good morning
,Claus
We will update you
Shlomi Asraf Tal Raz : )Binui & From our side (Shikun
,Best regards
.additional participants later on about the
'רח
עוזרת אישית למנהל כספים ראשי | רונית שגיב
Ronit
972-3-6301518+ | נייד: 972-52-3113273+ 7010000 ,איירפורט סיטי, א1 הירדן
HYPERLINK פקס: 972-3-6301116+ | טלפון:
| ronit_s@shikunbinui.com"mailto:ronit_s@shikunbinui.com"
cid:image001.jpg@01D05992.4AE65250 www.shikunbinui.co.il
Sent: Tuesday, ]From: Claus Binz [mailto:cb@ifs-sport.com
image001
Cc: HYPERLINK To: Ronit Sagiv PM February 23, 2016 1:36
n.inbar@htafc.co.il; HYPERLINK"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
nimrod.bo@gmail.com; HYPERLINK"mailto:nimrod.bo@gmail.com"
Peschers a.eichholtz@bam-sports.de; Heiner"mailto:a.eichholtz@bam-sports.de"
,Dear Ronit
Tel Aviv / Meeting in D?sseldorf Subject: New Stadium Hapoel
I would like to suggest a new date in your proposed
.Thank you for your Email
You can arrive on Sunday
2016 .April 10-12 :meeting in Dusseldorf period for a
Please
.and we can start on Monday morning at 9:00 am with our meeting 10th
people who will participate let me know, if this date is ok for you and the number of
Beschreibung:
Claus
Regards Thanks and Best
.from your side
Description: Description: :Description: Description
Dr. Claus Binz| Gesch?ftsf?hrender cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
Institut f?r Sportst?ttenberatung GmbH | Josef- Gesellschafter | Managing Director
M: +49 171 | 66 88 149 T: +49 2251 Euskirchen, Deutschland Ruhr-Stra?e 30, 53879
cb@ifs-"mailto:cb@ifs-sport.com" 344 88 92 | E: HYPERLINK
HOMEPAGE: HYPERLINK BESUCHEN SIE UNSERE
sport.com
"
http://t.sidekickopen36.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X
ZsdDWszW7fKktR1qMyF6VRbxS056dvvwf3j4JDq02?t=http%3A%2F%2Fwebdefen
ce.global.blackspider.com%2Furlwrap%2F%3Fq%3DAXicE2RmKLjIwGB7iIGhKK
fSwChJr7ioTC83MTMnOT-vpCg_Ry85P5eh1NDPKSkgN8rAxMzYzIKhKD8vsyS2KE4IzO7NC8pM680E6wso6SkwEpfv7y8XC8zrVi3uCC_qEQvJVWfAQIAc0ciLg
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www.ifs-"pi=b0ce02d1-395c-4be8-b236-8d4957b4ad2c&si=5066331784740864&%26Z
Gesch?ftssitz: Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
sport.de
Amtsgericht Bonn, HRB ,Euskirchen, Deutschland
11757
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=b0ce02d1-395c-4be8-b236-8d4957b4ad2c&fr1k1H6H0?si=5066331784740864

728  מתוך435 עמוד

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

,בברכה
.נמרוד בוכמן המכותב למייל יצטרף מטעם המועדון לפגישה
,הי טל
Wednesday, February :Sent ]mailto:talr@shikunbinui.com[ From: Tal Raz
ניר
 מני:Cc To: David Bernheim; Shlomi Asraf; Tomer Nesher | CFO 24, 2016 9:49 AM
CEO; Adam Danon | Operations Manager | meni1@me.com); Nir Inbar( וייצמן
קיבלנו
,בוקר טוב לכולם
Subject: RE: New Stadium for Hapoel Tel Aviv
10- :מדובר על התאריכים
.מהחברה בגרמניה מועדים חדשים לפגישה איתם בדיסלדורף
נא בדיקתכם מי יכול
.לשלומי ולי התאריכים מסתדרים
.)שלישי- (ראשון12/4
תודה
.ממתין לפידבק כדי שנוכל להתארגן
.להצטרף לנסיעה
a ha-Yarden st., 1 Officer Chief Financial | Tal Raz
טל
Phone: +972-3-630- | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel Airport
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | 1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
cid:image001.jpg@01D16F25.249199D0
,Sent: Sunday From: Tal Raz
cid:image002.png@01D16F25.249199D0
 הפועל ת"א- ; תומר נשרBernheim; Shlomi Asraf To: David January 31, 2016 3:52 PM
Subject: FW: )t.nesher@htafc.co.il"mailto:t.nesher@htafc.co.il" HYPERLINK(
להלן מייל שקיבלתי מהחברה
,שלום לכולם
New Stadium for Hapoel Tel Aviv
 מוקדם ככל,מציע שנקיים שיחת ועידה קצרה בנושא
.בגרמניה
Officer Chief Financial | Tal Raz
.תודה
.האפשר
Phone: | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel a ha-Yarden st., Airport1
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | +972-3-630-1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
cid:image003.jpg@01D16F25.249199D0
From: Claus Binz
cid:image002.png@01D16F25.249199D0
To: Tal Raz PM Sent: Thursday, January 28, 2016 3:04 ][mailto:cb@ifs-sport.com
;n.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il" Cc: Ronit Sagiv; HYPERLINK
;a.eichholtz@bam-sports.de"mailto:a.eichholtz@bam-sports.de" HYPERLINK
p.wolf@bam-deutschland.de; "mailto:p.wolf@bam-deutschland.de" HYPERLINK
Dear Mr.
Hapoel Tel Aviv Subject: New Stadium for Peschers Heiner
that the designated plot is not suitable after the municipality has recognized
,Raz
The .capacity, they looking for another opportunity for a new stadium in the desired
Weizmann has confirmed that the Coface Arena consultation with Hapoel and Mr
the new building (not the stadiums Budapest and Mainz should be the basis for
forward, I would like to make the following To move the project
.)Vienna
multi-day event (2-3 days) to BAM You are coming with a team for a :proposal
Arena Mainz) in Dusseldorf. There are all Sports (Construction Company of Coface
in paper and digital format and most of the documents of the Coface Arena Mainz
available. At this meeting the architect of the stadium, staff involved in Mainz is
:meeting Objectives of the
.and we (IFS) could participate Assmann Ingenieure
construction costs Mainz / Tel Aviv on the basis of the technical Comparison of Coface specifications and the execution costs of 70% of the construction work of the
- ;Cost Effect earthquake class of Tel Aviv - ;)Arena Mainz (BAM prepares
Division of - ;)present Clarifying plot question (by then, suggestions of the city are
This event could be held in the
.Next steps - ;responsibilities in the realization
an Afterwards I consider
.February 2016, at your choice .24 - .12 period
of our appointment with Hapoel in Tel Aviv as appropriate to present the results
I would be pleased if
.discussions in Dusseldorf and coordinate the next steps
Dr. Claus
With best regards
.you would agree with this proposal
:Description: Description: Description :Description
Binz
Dr. Claus Binz| Gesch?ftsf?hrender cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
Josef- | Institut f?r Sportst?ttenberatung GmbH Gesellschafter | Managing Director
T: +49 2251 149 88 66 | M: +49 171 Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen, Deutschland
728  מתוך436 עמוד

RE: New
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Hapoel Tel
Aviv

8602

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

cb@ifs-"mailto:cb@ifs-sport.com" E: HYPERLINK | 92 344 88
HOMEPAGE: HYPERLINK BESUCHEN SIE UNSERE
sport.com
"
http://t.sidekickopen36.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X
ZsdDWszW7fKktR1qMyF6VRbxS056dvvwf3j4JDq02?t=http%3A%2F%2Fwebdefen
ce.global.blackspider.com%2Furlwrap%2F%3Fq%3DAXicE2RmKLjIwGB7iIGhKK
fSzCBVr7ioTC83MTMnOTvpCg_Ry85P5eh1CDYxdStJNXAyMzUyIShJDGnyKE4IzO7NC8pM680E6wmo6Sk
&si=5066331784740864&wEpfv7y8XC8zrVi3uCC_qEQvJVWfAQIA9fQgww%26Z
Gesch?ftsf?hrung:
www.ifs-sport.de"pi=b8ca41af-217f-481a-bef6-eec4e2b5bcac
Amtsgericht ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
Bonn, HRB
11757
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=b8ca41af-217f-481a-bef6-eec4e2b5bcac&fr1k1H6H0?si=5066331784740864

728  מתוך437 עמוד

מזהה
מייל

נושא המייל

תוכן המייל

(פנימי של
צוות
החקירה)

8606

From: Yoav
תודה יואב .נחכה לקבלת נוסח המכרז המעודכן.
מכרז RE:
עיריית בת ים [To: Nir Wednesday, February 24, 2016 11:23 AM :Sent ]mailto:yoav@sgslaw.co.il
מני
 :Subject: FW waizman Inbar | CEO; meniמכרז עיריית בת ים להקמת אצטדיון
להקמת
 :Fromאיתן בראש
Yoav S
וניר היקרים לעינכם המייל של היוץ המשפטי לעירייה
אצטדיון
[To: Wednesday, February 24, 2016 7:40 AM :Sent ]mailto:Eitanb@ws-law.co.il
 :Cc >yoav@sgslaw.co.il"mailto:yoav@sgslaw.co.il" HYPERLINK< Yoavאסף
רג'ואן ()asaf@bat-yam.muni.il"mailto:asaf@bat-yam.muni.il" HYPERLINK
<Subject: >asaf@bat-yam.muni.il"mailto:asaf@bat-yam.muni.il" HYPERLINK
בהמשך לשיחותינו
יואב בוקר טוב,
 :REמכרז עיריית בת ים להקמת אצטדיון
בימים
רצ"ב פרסום בעיתון המאריך את המועד להגשת ההצעות עד ליום 22/3/16
הקרובים יועבר אליכם נוסח מכרז מעודכן בעקבות ההערות שעלו בכנס המציעים
:Sent ]mailto:yoav@sgslaw.co.il[ From: Yoav
איתן בראש ()3
שהתקיים
 :To Tuesday, February 16, 2016 5:15 PMאיתן בראש  :Subjectמכרז עיריית בת ים
לא קיבלנו כל מענה לא לנושא דחיית המועד להגשת
איתן היקר,
להקמת אצטדיון
נודה על
הצעות למכרז ולא מענה לשאלות ההבהרה שהמצאנו כבר לפני שבועות אחדים.
בברכה ,יואב Yoav
התייחסותך בכל ההקדם.
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=c539267f-2375-4fd2-8618-559690076e84&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
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מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

From:
 ניר,בברכה
.נודיע לך עד סוף השבוע מי מטעמנו יצטרף לפגישה
,הי טל
Wednesday, February 24, 2016 9:49 :Sent ]mailto:talr@shikunbinui.com[ Tal Raz
 מני וייצמן:Cc To: David Bernheim; Shlomi Asraf; Tomer Nesher | CFO AM
Subject: CEO; Adam Danon | Operations Manager | meni1@me.com); Nir Inbar(
קיבלנו מהחברה
,בוקר טוב לכולם
RE: New Stadium for Hapoel Tel Aviv
10-12/4 :מדובר על התאריכים
.בגרמניה מועדים חדשים לפגישה איתם בדיסלדורף
נא בדיקתכם מי יכול להצטרף
.לשלומי ולי התאריכים מסתדרים
.)שלישי-(ראשון
תודה
.ממתין לפידבק כדי שנוכל להתארגן
.לנסיעה
a ha-Yarden st., 1 Officer Chief Financial | Tal Raz
טל
Phone: +972-3-630- | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel Airport
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | 1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
cid:image001.jpg@01D16EE9.4CEF6DD0
,Sent: Sunday From: Tal Raz
cid:image002.png@01D16EE9.4CEF6DD0
 הפועל ת"א- ; תומר נשרBernheim; Shlomi Asraf To: David January 31, 2016 3:52 PM
Subject: FW: )t.nesher@htafc.co.il"mailto:t.nesher@htafc.co.il" HYPERLINK(
להלן מייל שקיבלתי מהחברה
,שלום לכולם
New Stadium for Hapoel Tel Aviv
 מוקדם ככל,מציע שנקיים שיחת ועידה קצרה בנושא
.בגרמניה
Officer Chief Financial | Tal Raz
.תודה
.האפשר
Phone: | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel a ha-Yarden st., Airport1
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | +972-3-630-1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
cid:image003.jpg@01D16EE9.4CEF6DD0
From: Claus Binz
cid:image002.png@01D16EE9.4CEF6DD0
To: Tal Raz PM Sent: Thursday, January 28, 2016 3:04 ][mailto:cb@ifs-sport.com
;n.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il" Cc: Ronit Sagiv; HYPERLINK
;a.eichholtz@bam-sports.de"mailto:a.eichholtz@bam-sports.de" HYPERLINK
p.wolf@bam-deutschland.de; "mailto:p.wolf@bam-deutschland.de" HYPERLINK
Dear Mr.
Hapoel Tel Aviv Subject: New Stadium for Peschers Heiner
that the designated plot is not suitable after the municipality has recognized
,Raz
The .capacity, they looking for another opportunity for a new stadium in the desired
Weizmann has confirmed that the Coface Arena consultation with Hapoel and Mr
the new building (not the stadiums Budapest and Mainz should be the basis for
forward, I would like to make the following To move the project
.)Vienna
multi-day event (2-3 days) to BAM You are coming with a team for a :proposal
Arena Mainz) in Dusseldorf. There are all Sports (Construction Company of Coface
in paper and digital format and most of the documents of the Coface Arena Mainz
available. At this meeting the architect of the stadium, staff involved in Mainz is
:meeting Objectives of the
.and we (IFS) could participate Assmann Ingenieure
construction costs Mainz / Tel Aviv on the basis of the technical Comparison of Coface specifications and the execution costs of 70% of the construction work of the
- ;Cost Effect earthquake class of Tel Aviv - ;)Arena Mainz (BAM prepares
Division of - ;)present Clarifying plot question (by then, suggestions of the city are
This event could be held in the
.Next steps - ;responsibilities in the realization
an Afterwards I consider
.February 2016, at your choice .24 - .12 period
of our appointment with Hapoel in Tel Aviv as appropriate to present the results
I would be pleased if
.discussions in Dusseldorf and coordinate the next steps
Dr. Claus
With best regards
.you would agree with this proposal
:Description: Description: Description :Description
Binz
Dr. Claus Binz| Gesch?ftsf?hrender cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
Josef- | Institut f?r Sportst?ttenberatung GmbH Gesellschafter | Managing Director
T: +49 2251 149 88 66 | M: +49 171 Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen, Deutschland
728  מתוך439 עמוד
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נושא המייל

מזהה
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cb@ifs-"mailto:cb@ifs-sport.com" E: HYPERLINK | 92 344 88
HOMEPAGE: HYPERLINK BESUCHEN SIE UNSERE
sport.com
"
http://t.sidekickopen36.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X
ZsdDWszW7fKktR1qMyF6VRbxS056dvvwf3j4JDq02?t=http%3A%2F%2Fwebdefen
ce.global.blackspider.com%2Furlwrap%2F%3Fq%3DAXicE2RmKLjIwGB7iIGhKK
fSzCBVr7ioTC83MTMnOTvpCg_Ry85P5eh1CDYxdStJNXAyMzUyIShJDGnyKE4IzO7NC8pM680E6wmo6Sk
&si=5066331784740864&wEpfv7y8XC8zrVi3uCC_qEQvJVWfAQIA9fQgww%26Z
Gesch?ftsf?hrung:
www.ifs-sport.de"pi=b02fb016-8e33-4a39-8b77-d2cec71c59bc
Amtsgericht ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
Bonn, HRB
11757
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=b02fb016-8e33-4a39-8b77-d2cec71c59bc&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
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]From: Tal Raz [mailto:talr@shikunbinui.com
? האם התאריכים נוחים לך,נמרוד
;To: David Bernheim; Shlomi Asraf AM Sent: Wednesday, February 24, 2016 9:49
meni1@me.com); Nir Inbar | CEO; Adam (  מני וייצמן:Cc Tomer Nesher | CFO
Subject: RE: New Stadium for Hapoel Tel Danon | Operations Manager
קיבלנו מהחברה בגרמניה מועדים חדשים לפגישה איתם
,בוקר טוב לכולם
Aviv
לשלומי ולי התאריכים
.)שלישי- (ראשון10-12/4 :מדובר על התאריכים
.בדיסלדורף
ממתין לפידבק כדי שנוכל
.נא בדיקתכם מי יכול להצטרף לנסיעה
.מסתדרים
Officer Chief Financial | Tal Raz
תודה טל
.להתארגן
Phone: | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel a ha-Yarden st., Airport1
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | +972-3-630-1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
cid:image006.jpg@01D16EE8.977D89F0
,Sent: Sunday From: Tal Raz
cid:image003.png@01D16EE7.67DECB10
 הפועל ת"א- ; תומר נשרBernheim; Shlomi Asraf To: David January 31, 2016 3:52 PM
Subject: FW: )t.nesher@htafc.co.il"mailto:t.nesher@htafc.co.il" HYPERLINK(
להלן מייל שקיבלתי מהחברה
,שלום לכולם
New Stadium for Hapoel Tel Aviv
 מוקדם ככל,מציע שנקיים שיחת ועידה קצרה בנושא
.בגרמניה
Officer Chief Financial | Tal Raz
.תודה
.האפשר
Phone: | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel a ha-Yarden st., Airport1
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | +972-3-630-1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
cid:image004.jpg@01D16EE7.67DECB10
From: Claus Binz
cid:image003.png@01D16EE7.67DECB10
To: Tal Raz PM Sent: Thursday, January 28, 2016 3:04 ][mailto:cb@ifs-sport.com
;n.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il" Cc: Ronit Sagiv; HYPERLINK
;a.eichholtz@bam-sports.de"mailto:a.eichholtz@bam-sports.de" HYPERLINK
p.wolf@bam-deutschland.de; "mailto:p.wolf@bam-deutschland.de" HYPERLINK
Dear Mr.
Hapoel Tel Aviv Subject: New Stadium for Peschers Heiner
that the designated plot is not suitable after the municipality has recognized
,Raz
The .capacity, they looking for another opportunity for a new stadium in the desired
Weizmann has confirmed that the Coface Arena consultation with Hapoel and Mr
the new building (not the stadiums Budapest and Mainz should be the basis for
forward, I would like to make the following To move the project
.)Vienna
multi-day event (2-3 days) to BAM You are coming with a team for a :proposal
Arena Mainz) in Dusseldorf. There are all Sports (Construction Company of Coface
in paper and digital format and most of the documents of the Coface Arena Mainz
available. At this meeting the architect of the stadium, staff involved in Mainz is
:meeting Objectives of the
.and we (IFS) could participate Assmann Ingenieure
construction costs Mainz / Tel Aviv on the basis of the technical Comparison of Coface specifications and the execution costs of 70% of the construction work of the
- ;Cost Effect earthquake class of Tel Aviv - ;)Arena Mainz (BAM prepares
Division of - ;)present Clarifying plot question (by then, suggestions of the city are
This event could be held in the
.Next steps - ;responsibilities in the realization
an Afterwards I consider
.February 2016, at your choice .24 - .12 period
of our appointment with Hapoel in Tel Aviv as appropriate to present the results
I would be pleased if
.discussions in Dusseldorf and coordinate the next steps
Dr. Claus
With best regards
.you would agree with this proposal
:Description: Description: Description :Description
Binz
Dr. Claus Binz| Gesch?ftsf?hrender cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
Josef- | Institut f?r Sportst?ttenberatung GmbH Gesellschafter | Managing Director
T: +49 2251 149 88 66 | M: +49 171 Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen, Deutschland
cb@ifs-"mailto:cb@ifs-sport.com" E: HYPERLINK | 92 344 88
728  מתוך441 עמוד
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HOMEPAGE: HYPERLINK BESUCHEN SIE UNSERE

sport.com
"
http://t.sidekickopen36.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X
ZsdDWszW7fKktR1qMyF6VRbxS056dvvwf3j4JDq02?t=http%3A%2F%2Fwebdefen
ce.global.blackspider.com%2Furlwrap%2F%3Fq%3DAXicE2RmKLjIwGB7iIGhKK
fSzCBVr7ioTC83MTMnOTvpCg_Ry85P5eh1CDYxdStJNXAyMzUyIShJDGnyKE4IzO7NC8pM680E6wmo6Sk
&si=5066331784740864&wEpfv7y8XC8zrVi3uCC_qEQvJVWfAQIA9fQgww%26Z
Gesch?ftsf?hrung:
www.ifs-sport.de"pi=b37bf66a-c69f-4920-bb86-da576a8f2d20
Amtsgericht ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
Bonn, HRB
11757
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=b37bf66a-c69f-4920-bb86-da576a8f2d20&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
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waizman From: meni
. למרץ8- היום קבענו ל, בכל מקרה.הוא מעודכן עליהם ממזמן
RE:
To: Nir Inbar PM Sent: Tuesday, February 23, 2016 8:38 ][mailto:meni1@me.com introduction
23- שלי ?בiPhone- נשלח מה,,  עדכן את כבירי,, יופי
Subject: Re: introduction
HYPERLINK< Nir Inbar ,19:28  בשעה,2016 בפבר׳
From: Zack
:ה/> כתבnirinbar1@gmail.com"mailto:nirinbar1@gmail.com"
PM Sent: Thursday, August 20, 2015 10:12 ]Elyashiv [mailto:zack@aes-law.com
Cc: nir.inbar@fifama.org"mailto:nir.inbar@fifama.org" To: HYPERLINK
emmanuelrosen@gmail.com"mailto:emmanuelrosen@gmail.com" HYPERLINK
 שנית. תודה לעמנואל היקר, ראשית, ערב טוב,היי ניר
Subject: RE: introduction
 ראה לנוחותך מצ"ב למייל זה פרופיל החברה, בהמשך לפגישתנו הנעימה,ולגופם של דברים
 ג'יאנגסו קום, כפי ששוחחנו.)הממשלתית הסינית לתשתיות ובנייה (ג'יאנגסו קום סרוויסס
 הנסחרת גם בבורסה בהונג,סרוויסס הינה זרוע התשתיות והבנייה של צ'יינה קום סרוויסס
 והיא אחראית מטעם צ'יינה קום סרוויסס לכל פרוייקטי התשתיות,552 קונג תחת הסימול
, ג'יאנגסו עוסקת בכל מגוון פרוייקטי התשתיות והבנייה (תקשורת.והבנייה ברחבי העולם
, חשמל, תחנות כוח, מכרות, אצטדיוני כדורגל, מלונות, מבנים מסחריים, נמלי תעופה,נמלי ים
 פרטי. הרגש בנוח, במידה ויש שאלות.) וכיוצ"ב, פארקי מדע, ערים חכמות, רכבות,מנהרות
, נשתמע.)054-2292104
:ההתקשרות עימי מצויים בשולי מייל זה (ניתן גם לפלא
mailto:zack@aes-" HYPERLINK  צחי,ובברכת אדום עולה
The
>image005.jpg<>image004.png<"law.com
It is | privileged and is legally confidential is in this email information
by
to this email solely for the addressee | Access intended
recipient, any disclosure, not the intended If you are | anyone else is unauthorized
taken in reliance on it, is or omitted to be action taken or any copying, distribution
From: HYPERLINK
| prohibited and may be unlawful
emmanuelrosen@gmail.com"mailto:emmanuelrosen@gmail.com"
mailto:HYPERLINK[
Sent: ]emmanuelrosen@gmail.com"mailto:emmanuelrosen@gmail.com"
To: HYPERLINK PM Thursday, August 20, 2015 9:17
nir.inbar@fifama.org; HYPERLINK"mailto:nir.inbar@fifama.org"
נעים
Subject: introduction zack@aes-law.com"mailto:zack@aes-law.com"
CCSJS <
Windows  דואר של-?נשלח מ
!להכיר ויאללה הפועל
>Presentation.pdf
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=b8d60c22-e952-422f-b8fc-975a3913ba0e&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
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Sent: Friday, September 11, ]From: Zack Elyashiv [mailto:zack@aes-law.com
FW:
Cc: emmanuelrosen@gmail.com To: nir.inbar@fifama.org 2015 11:38 AM introduction
מתנצל על העיכוב הקל בתגובה אשר נבע
,היי ניר
Subject: FW: introduction
 נארגן פגישה במועד הקרוב. ראה המצ"ב. עכשיו יותר טוב.ממחלתי עם שובי מלונדון
HYPERLINK
,שנה טובה ואדומה במיוחד
.האפשרי מבחינת כולם
B.S.R 1 Building2 Ben Gurion Partner Zack Elyashiv"mailto:zack@aes-law.com"
zack@aes- :M972-3-570-2243+ :IsraelT: +972-3-570-2233F RoadRamat Gan 52573
The
law.comcid:image002.jpg@01D0ECA1.FCED8A20
It is | privileged and is legally confidential is in this email information
by
email to this solely for the addressee | Access intended
recipient, any disclosure, not the intended If you are | anyone else is unauthorized
taken in reliance on it, is or omitted to be action taken or any copying, distribution
From: Gabriel Wong [mailto:HYPERLINK
| prohibited and may be unlawful
Sent: Friday, ]gabriel.wong@cedarac.com"mailto:gabriel.wong@cedarac.com"
mailto:zack@aes-" To: HYPERLINK AM September 11, 2015 11:30
Cc: HYPERLINK zack@aes-law.com"law.com
HYPERLINK ;'aksapir@yahoo.com; 'Ron Elyashiv"mailto:aksapir@yahoo.com"
Subject: 'Sharon Baron' ;goldman@dankron.co.il"mailto:goldman@dankron.co.il"
,Best regards
LOI for Bat Yam
,Bros
introduction :RE
Sent: 2015?8?31? ]From: Zack Elyashiv [mailto:zack@aes-law.com
Gabriel
To: HYPERLINK 3:32
Cc: gabriel.wong@cedarac.com"mailto:gabriel.wong@cedarac.com"
;akisapir@walla.com; Ron Elyashiv"mailto:akisapir@walla.com" HYPERLINK
Sharon ;goldman@dankron.co.il"mailto:goldman@dankron.co.il" HYPERLINK
mailto:zack@aes-" HYPERLINK
.FYI
introduction :Subject: FW Baron
B.S.R 1 Building2 Ben Gurion RoadRamat Gan Partner Zack Elyashiv"law.com
zack@aes- :M972-3-570-2243+ :IsraelT: +972-3-570-2233F 52573
The
law.comcid:image002.jpg@01D0ECA1.FCED8A20
It is | privileged and is legally confidential is in this email information
by
email to this solely for the addressee | Access intended
recipient, any disclosure, not the intended If you are | anyone else is unauthorized
taken in reliance on it, is or omitted to be action taken or any copying, distribution
From: Nir Inbar, Adv [mailto:HYPERLINK
| prohibited and may be unlawful
Sent: Sunday, August 30, 2015 ]nir.inbar@fifama.org"mailto:nir.inbar@fifama.org"
Cc: HYPERLINK 'To: 'Zack Elyashiv PM 10:21
Subject: RE: emmanuelrosen@gmail.com"mailto:emmanuelrosen@gmail.com"
Following
.It was very nice meeting last week
,Dear Zack
introduction
Bat Yam " regarding the our meeting, I wanted to elaborate on the current situation
at the old Bloomfield Stadium, which is Hapoel Tel Aviv plays
:"Project
municipality. Hapoel pays the Municipality one managed and owned by the Tel Aviv
additional expanses to police and security of 3 million Million NIS per annum and
any commercial income Hapoel isn’t allowed to generate almost .NIS per annum
food goes to the & drinks from the stadium. As for example - all income from
.have a store to sell merchandise municipality and the club isn't even allowed to
challenging Since my first day as CEO, I am exploring opportunities to tackle this
south of Tel Aviv on the Mediterranean shore, is a city- Bat Yam, located .issue
part of the Tel Aviv metropolitan. The social-economical level of municipality that is
the residents is relatively lower than the northern area of Tel Aviv and most of its
Bat Yam owns an old small stadium .football fans in Bat Yam are fans of Hapoel
,in the southern area of Bat Yam about one Km from the main railway station located
plot is 50 and 100 meters from the future light railway to Tel Aviv. The size of the
the mayor has contacted us offering that Hapoel Tel Aviv ,A few months ago .acres
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land a modern Stadium, together with a small to medium size builds over this
hotel-convention center. The Complex will be leased to the club + commercial center
revenue approximately 50 years and all income from the commercial area and all for
local taxes as from the stadium will be the club’s income. The complex will pay
new neighborhood is Between the complex and the Mediterranean Sea a .agreed
Following meeting with the mayor, .planned with 6000 apartments with sea view
on this decided to discuss professional related topics with international companies we
managers of field of expertise. Two months my associate executives met with
and planning Lagardere, a French-German company who specialize in management
Stadium of 25,000-30,000 of football stadiums. According to Lagardere's estimation, a
MM EUR. The Israeli football seats (Bloomfield Has 14,000) should cost about 45-50
project and a major Shareholder is lottery already agreed to donate 33% of the
The cost of the commercial depends on the .expected to contribute substantial funds
land is leased for free, there for the return on size of the complex. However the
currently in the first stage of Hapoel Tel Aviv is .remarkable investment should be
with the municipality on the terms of negotiating a Memorandum of Understanding
the municipality, Hapoel Tel Aviv wants to the deal. After The MOU is approved by
The .Legardere or any other competent company start planning the project with
at least 10 MM possibility of having a Stadium with 25,000-30,000 seats will add
Tel Aviv municipality will The payments to .Shekels revenue per annum to the club
have not calculated at this stage be saved and security expenses will be reduced. We
and the revenue from the stadium that is the net income from the commercial facility
analysis will be done after the MOU will be not related to football events. This
Thank you for your interest in this great
.Municipality approved by the Bat Yam
you may project. I stand at your disposal for any clarification and/or information as
Nir Inbar, ,Your sincerely
.require
CEO
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=3efddd45-b3e7-43ed-a21a-82ba7ebb575d&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
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Sent: Tuesday, February 23, ]From: Claus Binz [mailto:cb@ifs-sport.com
Cc: Nir Inbar | CEO; To: ronit_s@shikunbinui.com PM 2016 1:36
Subject: New a.eichholtz@bam-sports.de; Heiner Peschers ;nimrod.bo@gmail.com
Thank you
,Dear Ronit
Stadium Hapoel Tel Aviv / Meeting in D?sseldorf
I would like to suggest a new date in your proposed period for a
.for your Email
and we You can arrive on Sunday 10th 2016 .April 10-12 :meeting in Dusseldorf
Please let me know,
.can start on Monday morning at 9:00 am with our meeting
people who will participate from your if this date is ok for you and the number of
Beschreibung: Description:
Claus
Regards Thanks and Best
.side
Description: Description: cid:image001.png@01CE980B.A2B90620 :Description
Institut f?r Gesellschafter | Managing Director Dr. Claus Binz| Gesch?ftsf?hrender
Deutschland ,Sportst?ttenberatung GmbH | Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen
mailto:cb@ifs-" M: +49 171 344 88 92 | E: HYPERLINK | T: +49 2251 149 88 66
HOMEPAGE: BESUCHEN SIE UNSERE
cb@ifs-sport.com"sport.com
HYPERLINK
"
http://t.sidekickopen36.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X
ZsdDWszW7fKktR1qMyF6VRbxS056dvvwf3j4JDq02?t=http%3A%2F%2Fwww.ifspi=caf3d70c-2db0-4780-be45-&si=5066331784740864&sport.de%2F
Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
www.ifs-sport.de"ee1bea6aa15f
Amtsgericht Bonn, HRB ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland
11757
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=caf3d70c-2db0-4780-be45-ee1bea6aa15f&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
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Sent: Friday, February 19, 2016 ]From: Claus Binz [mailto:cb@ifs-sport.com
empacher@spocs.eu; kulmueller@gmx.de; Nir ;To: isd@mailbox.org AM 11:19
Stadium Hapoel Tel Aviv / Subject: WG: New nimrod.bo@gmail.com ;Inbar | CEO
Von: Ronit Sagiv
Claus
.FYI
Meeting in D?sseldorf
14:34 Gesendet: Donnerstag, 18. Februar 2016 ][mailto:ronit_s@shikunbinui.com
in Betreff: FW: New Stadium Hapoel Tel Aviv / Meeting An: Claus Binz
Regard the dates you sent to Tal,
?How are you
,Dear Claus
D?sseldorf
Therefore, Tal .company March is a very tight month is our
.is a problem there
The proposal dates,
.meet you after our financial boards – on April suggest to
If you are agree on this, please tell us your
.can be between April 6-12
,Many thanks
.mail it to all preference, then we will
'רח
עוזרת אישית למנהל כספים ראשי | רונית שגיב
Ronit
972-3-6301518+ | נייד: 972-52-3113273+ 7010000 ,איירפורט סיטי, א1 הירדן
HYPERLINK פקס: 972-3-6301116+ | טלפון:
| ronit_s@shikunbinui.com"mailto:ronit_s@shikunbinui.com"
cid:image001.jpg@01D05992.4AE65250 www.shikunbinui.co.il
To: February 18, 2016 3:20 PM ,Sent: Thursday From: Tal Raz
image001
Tel Aviv / Meeting in Subject: FW: New Stadium Hapoel Sagiv Ronit
עוזרת אישית למנהל כספים ראשי | רונית
D?sseldorf
972-3-+ | נייד: 972-52-3113273+ 7010000 ,איירפורט סיטי, א1 רח' הירדן
שגיב
HYPERLINK פקס: 972-3-6301116+ | טלפון: 6301518
| ronit_s@shikunbinui.com"mailto:ronit_s@shikunbinui.com"
cid:image001.jpg@01D05992.4AE65250 www.shikunbinui.co.il
Sent: Tuesday, ]From: Claus Binz [mailto:cb@ifs-sport.com
image001
Cc: HYPERLINK To: Tal Raz PM February 16, 2016 12:16
Shlomi Asraf; ;n.inbar@htafc.co.il; David Bernheim"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
nimrod.bo@gmail.com; "mailto:nimrod.bo@gmail.com" HYPERLINK
;a.eichholtz@bam-sports.de"mailto:a.eichholtz@bam-sports.de" HYPERLINK
p.wolf@bam-deutschland.de; "mailto:p.wolf@bam-deutschland.de" HYPERLINK
Tel Aviv / Meeting in Subject: New Stadium Hapoel Peschers Heiner
for a meeting in I would like to suggest two new dates ,Dear Tal
D?sseldorf
these dates, so that you I chose .15.03 – .14.03 - and .01.03 – .29.02 - :Dusseldorf
can arrive on Sunday and we can start on Monday morning at 9:00 am with our
response. Please let me know the number of timely May I ask for a .meeting
Thanks and Best
.participate from your side people who will
Description: :Beschreibung: Description: Description
Claus
Regards
Dr. Claus Binz| Description: cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
Institut f?r Gesellschafter | Managing Director Gesch?ftsf?hrender
Euskirchen, Deutschland Sportst?ttenberatung GmbH | Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879
mailto:cb@ifs-" M: +49 171 344 88 92 | E: HYPERLINK | 66 88 149 T: +49 2251
HOMEPAGE: BESUCHEN SIE UNSERE
cb@ifs-sport.com"sport.com
HYPERLINK
"
http://t.sidekickopen36.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X
ZsdDWszW7fKktR1qMyF6VRbxS056dvvwf3j4JDq02?t=http%3A%2F%2Fwebdefen
ce.global.blackspider.com%2Furlwrap%2F%3Fq%3DAXicE2RmKLjIwGB7iIGhKK
fSxDhJr7ioTC83MTMnOTvpCg_Ry85P5eh1NDd0cPI3cnAxNzC1IKhJDGnyKE4IzO7NC8pM680E6wmo6Skw
&si=5066331784740864&Epfv7y8XC8zrVi3uCC_qEQvJVWfAQIA4XEgbw%26Z
Gesch?ftsf?hrung:
www.ifs-sport.de"pi=2cb15ad5-08ca-4cb9-b614-cf69751cedc8
Amtsgericht ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
Bonn, HRB
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11757
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=2cb15ad5-08ca-4cb9-b614-cf69751cedc8&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
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Sent: Tuesday, February 16, ]From: Claus Binz [mailto:cb@ifs-sport.com
;Cc: Nir Inbar | CEO To: talr@shikunbinui.com PM 2016 12:16
;david_b@shikunbinui.com; shlomi_a@shikunbinui.com; nimrod.bo@gmail.com
Subject: a.eichholtz@bam-sports.de; p.wolf@bam-deutschland.de; Heiner Peschers
I would like
,Dear Tal
Meeting in D?sseldorf / New Stadium Hapoel Tel Aviv
– .14.03 - and .01.03 – .29.02 - :for a meeting in Dusseldorf to suggest two new dates
can arrive on Sunday and we can start on these dates, so that you I chose .15.03
response. timely May I ask for a .meeting Monday morning at 9:00 am with our
participate from your Please let me know the number of people who will
Beschreibung: Description:
Claus
Regards Thanks and Best
.side
Description: Description: cid:image001.png@01CE980B.A2B90620 :Description
Institut f?r Gesellschafter | Managing Director Dr. Claus Binz| Gesch?ftsf?hrender
Euskirchen, Deutschland Sportst?ttenberatung GmbH | Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879
mailto:cb@ifs-" M: +49 171 344 88 92 | E: HYPERLINK | 66 88 149 T: +49 2251
HOMEPAGE: BESUCHEN SIE UNSERE
cb@ifs-sport.com"sport.com
HYPERLINK
"
http://t.sidekickopen36.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X
ZsdDWszW7fKktR1qMyF6VRbxS056dvvwf3j4JDq02?t=http%3A%2F%2Fwww.ifspi=a800ef58-b9a8-49d9-9e5d-&si=5066331784740864&sport.de%2F
Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
www.ifs-sport.de"75cedd0b8f3f
Amtsgericht Bonn, HRB ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland
11757
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=a800ef58-b9a8-49d9-9e5d-75cedd0b8f3f&fr1k1H6H0?si=5066331784740864

728  מתוך449 עמוד

FW: New
Stadium
Hapoel Tel
Aviv /
Meeting in
D?sseldorf

8720

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

Sent: Friday, February 12, 2016 ]From: Tal Raz [mailto:talr@shikunbinui.com
a.eichholtz@bam-sports.de; ;Cc: Nir Inbar | CEO To: Claus Binz PM 1:51
Bernheim; Shlomi Asraf p.wolf@bam-deutschland.de; Heiner Peschers; David
Hope you are ;Dear Claus
New Stadium for Hapoel Tel Aviv : השב:Subject
we will have to postpone the meeting due to ucexpected matters ,Unfortunetaly .well
Tal Best regards .Please send us new suggested schedules ASAP .in office
, a ha-Yarden st., Airport City1 Chief Financial Officer | Tal Raz
Raz
tel:+972-52-" Mobile: HYPERLINK Israel ,7010000"tel:7010000" HYPERLINK
972-3-630-+"tel:+972-3-630-1518" Phone: HYPERLINK | 972-52-3699677+"3699677
HYPERLINK< Tal Raz : מאת--------  הודעה מקורית-------| 1518
14:31 2016/02/07 :> תאריךtalr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
cb@ifs-"mailto:cb@ifs-sport.com" HYPERLINK< Claus Binz :) אלGMT+02:00(
n.inbar@htafc.co.il, "mailto:n.inbar@htafc.co.il" HYPERLINK :> עותקsport.com
,a.eichholtz@bam-sports.de"mailto:a.eichholtz@bam-sports.de" HYPERLINK
p.wolf@bam-deutschland.de, "mailto:p.wolf@bam-deutschland.de" HYPERLINK
h.peschers@ifs-"mailto:h.peschers@ifs-sport.com" HYPERLINK< Peschers Heiner
HYPERLINK< David Bernheim ,>sport.com
Asraf Shlomi ,>david_b@shikunbinui.com"mailto:david_b@shikunbinui.com"
>shlomi_a@shikunbinui.com"mailto:shlomi_a@shikunbinui.com" HYPERLINK<
Thank you for
,Dear Claus
Aviv RE: New Stadium for Hapoel Tel :נושא
meet yuo in Dusseldorf, probably at the Feb We will be happy to
.the invitation
I just want to make sure, that the representative from
.)21-23 (Sunday-Tuesday
be in I suggest that we will
.Tel-Aviv’ will be joining us as well the ‘Hapoel
Tal ,Best regards
.touch in the next few days
a ha-Yarden 1 Officer Chief Financial | Tal Raz
Raz
Phone: +972-3-630- | 2-3699677 972-5+ :Mobile City , 7010000, Israel st., Airport
HYPERLINK Fax: +972-3-630-1116 | 1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
cid:image002.jpg@01D161B4.3C6B5650
From: Claus Binz
cid:image003.png@01D161B4.3C6B5650
To: Tal Raz Sent: Thursday, January 28, 2016 3:04 PM ][mailto:cb@ifs-sport.com
n.inbar@htafc.co.il; "mailto:n.inbar@htafc.co.il" Cc: Ronit Sagiv; HYPERLINK
;a.eichholtz@bam-sports.de"mailto:a.eichholtz@bam-sports.de" HYPERLINK
p.wolf@bam-deutschland.de; "mailto:p.wolf@bam-deutschland.de" HYPERLINK
Dear Mr.
Hapoel Tel Aviv Subject: New Stadium for Peschers Heiner
that the designated plot is not suitable after the municipality has recognized
,Raz
The .capacity, they looking for another opportunity for a new stadium in the desired
Weizmann has confirmed that the Coface Arena consultation with Hapoel and Mr
the new building (not the stadiums Budapest and Mainz should be the basis for
forward, I would like to make the following To move the project
.)Vienna
multi-day event (2-3 days) to BAM You are coming with a team for a :proposal
Arena Mainz) in Dusseldorf. There are all Sports (Construction Company of Coface
in paper and digital format and most of the documents of the Coface Arena Mainz
available. At this meeting the architect of the stadium, staff involved in Mainz is
:meeting Objectives of the
.and we (IFS) could participate Assmann Ingenieure
construction costs Mainz / Tel Aviv on the basis of the technical Comparison of Coface specifications and the execution costs of 70% of the construction work of the
- ;Cost Effect earthquake class of Tel Aviv - ;)Arena Mainz (BAM prepares
Division of - ;)present Clarifying plot question (by then, suggestions of the city are
This event could be held in the
.Next steps - ;responsibilities in the realization
an Afterwards I consider
.at your choice ,2016 February .24 - .12 period
of our appointment with Hapoel in Tel Aviv as appropriate to present the results
728  מתוך450 עמוד

FW: New
Stadium for
Hapoel Tel
Aviv

8755

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

I would be pleased if
.discussions in Dusseldorf and coordinate the next steps
Dr. Claus
With best regards
.you would agree with this proposal
:Description: Description: Description :Description
Binz
Dr. Claus Binz| Gesch?ftsf?hrender cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
Sportst?ttenberatung GmbH | Josef- Institut f?r Director Gesellschafter | Managing
M: +49 171 | T: +49 2251 149 88 66 Deutschland ,Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen
cb@ifs-"mailto:cb@ifs-sport.com" 344 88 92 | E: HYPERLINK
HOMEPAGE: HYPERLINK BESUCHEN SIE UNSERE
sport.com
"
http://t.sidekickopen36.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X
ZsdDWszW7fKktR1qMyF6VRbxS056dvvwf3j4JDq02?t=http%3A%2F%2Fwebdefen
ce.global.blackspider.com%2Furlwrap%2F%3Fq%3DAXicE2RmKLjIwGB7iIGhKK
fSzCBVr7ioTC83MTMnOTvpCg_Ry85P5eh1CDYxdStJNXAyMzUyIShJDGnyKE4IzO7NC8pM680E6wmo6Sk
&si=5066331784740864&wEpfv7y8XC8zrVi3uCC_qEQvJVWfAQIA9fQgww%26Z
Gesch?ftsf?hrung:
www.ifs-sport.de"pi=98ec91de-d28e-4566-9ea8-4f7dc68b79ca
Amtsgericht ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
Bonn, HRB
11757
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=98ec91de-d28e-4566-9ea8-4f7dc68b79ca&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
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To: Wednesday, January 27, 2016 10:39 AM :Sent From: Nir Inbar | CEO
Binz'; 'International Sports Development ISD Cc: 'Claus ''Gerrit Binz
CFO; meni1@me.com; nimrod.bo@gmail.com | (isd@mailbox.org)'; Tomer Nesher
Municipality
,Dear Gerrit
Subject: RE: Potential Building Plots Tel Aviv
will issue shortly a new plot which is much more flexible informed us today that they
We will
.allocating approximately 40'000 sm to the stadium and contains a land
CEO / Inbar Nir ,Sincerely
.inform you as soon as we receive the new plot
]mailto:g.binz@ifs-sport.com[ From: Gerrit Binz
Inline image 1 HTA FC
HYPERLINK :To Monday, January 25, 2016 5:08 PM :Sent
Cc: Claus Binz; International nirinbar1@gmail.com"mailto:nirinbar1@gmail.com"
Development ISD (HYPERLINK Sports
Subject: Potential Building Plots Tel )isd@mailbox.org"mailto:isd@mailbox.org"
Uwe brought your request to us, if it is possible that we visit
,Dear Nir
Aviv
fix a Aviv to assess potential building plots. We like to do this. But before we Tel
plans of the date, it would be advantageous if you could provide us with measured
Thanks and best
.potential building plots. So we can prepare optimally
Description: :Description: Description: Description Gerrit Binz
,regards
Institut f?r .Gerrit Binz M.A cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen, Deutschland | Sportst?ttenberatung GmbH
mailto:g.binz@ifs-" E: HYPERLINK | 78 T: +49 2251 149 88 66 | M: +49 171 99 611
BESUCHEN SIE UNSERE NEUE
g.binz@ifs-sport.com"sport.com
HOMEPAGE: HYPERLINK
"
http://t.sidekickopen36.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X
ZsdDWszW7fKktR1qMyF6VRbxS056dvvwf3j4JDq02?t=http%3A%2F%2Fwww.ifspi=669005ff-3329-4286-bc15-&si=5066331784740864&sport.de%2F
Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
www.ifs-sport.de"c7e21164641c
Amtsgericht Bonn, HRB ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland
11757
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=669005ff-3329-4286-bc15-c7e21164641c&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
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will issue shortly a new Municipality informed us today that they
,Gerrit Dear
allocating approximately 40'000 plot which is much more flexible and contains a land
We will inform you as soon as we receive the new
.sm to the stadium
From:
Inline image 1 CEO / HTA FC Inbar Nir ,Sincerely
.plot
Monday, January 25, 2016 5:08 PM :Sent ]mailto:g.binz@ifs-sport.com[ Gerrit Binz
International Sports Development ISD ;Cc: Claus Binz nirinbar1@gmail.com :To
Dear
Aviv Subject: Potential Building Plots Tel )(isd@mailbox.org
Aviv to Uwe brought your request to us, if it is possible that we visit Tel
,Nir
fix a date, it would assess potential building plots. We like to do this. But before we
plans of the potential be advantageous if you could provide us with measured
Thanks and best
.building plots. So we can prepare optimally
Description: :Description: Description: Description Gerrit Binz
,regards
Institut f?r .Gerrit Binz M.A cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen, Deutschland | Sportst?ttenberatung GmbH
mailto:g.binz@ifs-" E: HYPERLINK | 78 T: +49 2251 149 88 66 | M: +49 171 99 611
BESUCHEN SIE UNSERE NEUE
g.binz@ifs-sport.com"sport.com
HOMEPAGE: HYPERLINK
"
http://t.sidekickopen36.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X
ZsdDWszW7fKktR1qMyF6VRbxS056dvvwf3j4JDq02?t=http%3A%2F%2Fwww.ifspi=da0eb11a-40bd-43f7-88d1-&si=5066331784740864&sport.de%2F
Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
www.ifs-sport.de"e3aaaed4a267
Amtsgericht Bonn, HRB ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland
11757
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=da0eb11a-40bd-43f7-88d1-e3aaaed4a267&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
,יום נעים
.11:30 כנס המתעניינים מחר בעיריית בת ים נדחה לשעה
Inline image CEO / HTA FC Inbar Nir ,Sincerely
ניר
1
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=3b1ebc9b-9baf-4a3c-9209-98e46a2f4cf9&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
, משכך.הערה נוספת הקשורה במכרז – לא מוגדרים שטחי חניה לאיצטדיון
,הי יואב
 העירייה.מ יורו10-באם נאלץ לחפור שטחי חניה תת קרקעיים עלות הפרוייקט תתייקר בכ
,בברכה
.חייבת להקצות שטחי חניה יעודיים ולהקצותם כשטחים נוספים לפרוייקט
Inline image CEO / HTA FC Nir Inbar ,Sincerely
ניר
1
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=8af8295e-6dd5-4886-a33a-f3ab6d9cb284&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
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 ביקשתי לקבל מידית הצעה לתוכנית הנ"ל סביב.פניתי לסינים עם ההצעה שקיבלנו מגרמניה
]From: kabiriamir@yahoo.com [mailto:kabiriamir@yahoo.com
. מ' יורו40-45-ה
To: Nir Inbar | CHIEF EXECUTIVE AM Sent: Friday, January 08, 2016 3:33
בתכנון שלהם
Stadium Bat Yam Subject: Re: New OFFICER; meni1@me.com
 צריך לתכנן אצטדיון קטן. זה לא יעבוד,האצטדיון ממש מגיע עד לכביש מעבר לחניות הקיים
 אחרת זה כמעט בלתי אפשרי שכן כל השטחים מסביב לשטח המוקצה כבר מנוצלים עפ"י,יותר
 זה דורש בדיקה רצינית כבר מחר וקבלת הצעה לסרטוט של אצטדיון קטן יותר,הסרטוט שלהם
 יותר,) מקומות24,000(  שאני חוזר ואומר שהוא הכי פרקטי להפועל,אשר זהה לזה בבודפשט
From: Nir Inbar |
.קטן אמנם אך שטחי מסחר מנוצלים היטב והרבה יותר מרשים
To: PM Sent: Thursday, 7 January 2016 3:22 CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Subject: meni1@me.com; Amir G. Kabiri"mailto:meni1@me.com" HYPERLINK
Begin forwarded
Sent from my iPhone
Fwd: New Stadium Bat Yam
cb@ifs-"mailto:cb@ifs-sport.com" HYPERLINK< From: Claus Binz :message
HYPERLINK" :To Date: 7 January 2016 at 13:13:42 GMT+2 >sport.com
HYPERLINK< "n.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
Cc: International Sports >n.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
,>isd@mailbox.org"mailto:isd@mailbox.org" HYPERLINK< Development ISD
HYPERLINK< "Empacher, Sascha"
HYPERLINK< kulmueller ,>empacher@spocs.eu"mailto:empacher@spocs.eu"
Subject: New Stadium Bat >kulmueller@gmx.de"mailto:kulmueller@gmx.de"
First Offer in the letter I want to tell you why the price of the
,Dear Nir
Yam
much higher. There are two from 11th December 2015 is now in the new offer
Offer was a target price, which states that the The price in the First
:reasons
Mainz to approximately 32,000 seats in Germany is for extension of the stadium from
I had one week for the First Offer in which I could not clarify .€ 48 million possible
planning of We then assumed that we can use the
.in Israel will be how the price
planning. This is Mainz one-to-one. It is now clear that we need to develop a new
and thus the statics of the because Tel Aviv is located in the highest earthquake class
the result of significantly higher stadium must be completely different. This has
The second reason
.previously thought planning costs (even for offer 1 + 2) than
the price difference between For .construction costs in Israel are the general higher
legal Difference in the .1 :into account Germany and Israel four factors have to take
Personnel costs .2 ,requirements and building standards between Israel and Germany
of the Israeli construction Material costs .3 ,construction market of the Israeli
Clarification on No. 1
.Margin of Israeli construction company .4 ,market
The .requires a lot of effort, which is estimated by us with about 3 months
made at short notice by us. We know that the clarification to No. 2 and 3 may be
lower. For this, however, the costs of certain materials personnel costs are slightly
Because of the lack of clarity on .position of Israel are higher due to the island
costs has The increase of the
."German" still points 1-3 we have called our prices
calculate with a much resulted from the fact that the Israeli construction companies
lowest (2%). If our Israeli higher margin than the German, who have the world's
that is lower than the normal market construction partner is satisfied with a margin
The First Offer is always an indicative price which
.margin, the price goes down
a very uncertain calculation basis, as I pointed out in the letter from is being built on
indicative and not the Also, the current bid price is still
.December 2015 11th
that we are also with this higher price still very I want to point out
.contract price
The
.the approximately the same size Haifa Stadium far away from the costs of
red line on the site ( location makes me great concerns. The by the city offered plot
enough. Even the plot adopted by us plan) is even for a much smaller stadium not big
seats, since next to it is no space for parking is too small for a stadium with 30,000
think about whether built a smaller stadium there, or find left. We should therefore
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Kind

.better I hope that you now understand our offer
.location another
Description: Description: :Description: Description
Claus ,regards
Institut f?r .Gerrit Binz M.A cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen, Deutschland | Sportst?ttenberatung GmbH
mailto:g.binz@ifs-" E: HYPERLINK | 78 T: +49 2251 149 88 66 | M: +49 171 99 611
BESUCHEN SIE UNSERE NEUE
g.binz@ifs-sport.com"sport.com
HOMEPAGE: HYPERLINK
"
http://t.sidekickopen36.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X
ZsdDWszW7fKktR1qMyF6VRbxS056dvvwf3j4JDq02?t=http%3A%2F%2Fwww.ifspi=5673a89e-7838-415a-b7af-&si=5066331784740864&sport.de%2F
Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
www.ifs-sport.de"e169db36b52c
Amtsgericht Bonn, HRB ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland
11757
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=5673a89e-7838-415a-b7af-e169db36b52c&fr1k1H6H0?si=5066331784740864

728  מתוך455 עמוד

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

From: Claus Binz
:Begin forwarded message Sent from my iPhone
Date: 7 January 2016 >cb@ifs-sport.com"mailto:cb@ifs-sport.com" HYPERLINK<
HYPERLINK" :To at 13:13:42 GMT+2
HYPERLINK< "n.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
Cc: International Sports >n.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
,>isd@mailbox.org"mailto:isd@mailbox.org" HYPERLINK< Development ISD
HYPERLINK< "Empacher, Sascha"
HYPERLINK< kulmueller ,>empacher@spocs.eu"mailto:empacher@spocs.eu"
Subject: New Stadium Bat >kulmueller@gmx.de"mailto:kulmueller@gmx.de"
I want to tell you why the price of the First Offer in the
,Dear Nir
Yam
th December 2015 is now in the new offer much higher. There are two11 letter from
price, which states that the The price in the First Offer was a target
:reasons
approximately 32,000 seats in Germany is for extension of the stadium from Mainz to
week for the First Offer in which I could not clarify € 48 million possible. I had one
planning of We then assumed that we can use the
.will be how the price in Israel
planning. This is Mainz one-to-one. It is now clear that we need to develop a new
and thus the statics of the because Tel Aviv is located in the highest earthquake class
the result of significantly higher stadium must be completely different. This has
The second reason
.previously thought planning costs (even for offer 1 + 2) than
the price difference between For .construction costs in Israel are the general higher
legal Difference in the .1 :into account Germany and Israel four factors have to take
Personnel costs .2 ,requirements and building standards between Israel and Germany
of the Israeli construction Material costs .3 ,construction market of the Israeli
Clarification on No. 1
.Margin of Israeli construction company .4 ,market
The .requires a lot of effort, which is estimated by us with about 3 months
made at short notice by us. We know that the clarification to No. 2 and 3 may be
lower. For this, however, the costs of certain materials personnel costs are slightly
Because of the lack of clarity on .position of Israel are higher due to the island
costs has The increase of the
."German" still points 1-3 we have called our prices
calculate with a much resulted from the fact that the Israeli construction companies
lowest (2%). If our Israeli higher margin than the German, who have the world's
that is lower than the normal market construction partner is satisfied with a margin
The First Offer is always an indicative price which
.margin, the price goes down
a very uncertain calculation basis, as I pointed out in the letter from is being built on
indicative and not the Also, the current bid price is still
.December 2015 11th
that we are also with this higher price still very I want to point out
.contract price
The
.the approximately the same size Haifa Stadium far away from the costs of
red line on the site ( location makes me great concerns. The by the city offered plot
enough. Even the plot adopted by us plan) is even for a much smaller stadium not big
seats, since next to it is no space for parking is too small for a stadium with 30,000
think about whether built a smaller stadium there, or find left. We should therefore
Kind
.better I hope that you now understand our offer
.location another
Description: Description: :Description: Description
Claus ,regards
Institut f?r .Gerrit Binz M.A cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen, Deutschland | Sportst?ttenberatung GmbH
mailto:g.binz@ifs-" E: HYPERLINK | 78 T: +49 2251 149 88 66 | M: +49 171 99 611
BESUCHEN SIE UNSERE NEUE
g.binz@ifs-sport.com"sport.com
www.ifs-"/http://www.ifs-sport.de" HOMEPAGE: HYPERLINK
Gesch?ftssitz: Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
sport.de
Amtsgericht Bonn, HRB 11757 ,Euskirchen, Deutschland
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From: Claus
. עדכנו אם להעביר גם לשניצר ופרצלינה.מצ"ב ההצעה המודולארית
To: Wednesday, January 06, 2016 6:07 PM :Sent ]mailto:cb@ifs-sport.com[ Binz
Subject: Offer Stadium Bat Nir Inbar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER
a new stadium in as agreed you find attached our offer for
,Dear Nir
Yam
Description: Description:
Claus
,Best regards
.Bat Yam
Dr. Claus cid:image001.png@01CE980B.A2B90620 :Description: Description
Institut f?r Director Binz| Gesch?ftsf?hrender Gesellschafter | Managing
Deutschland ,Sportst?ttenberatung GmbH | Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen
mailto:cb@ifs-" M: +49 171 344 88 92 | E: HYPERLINK | T: +49 2251 149 88 66
HOMEPAGE: BESUCHEN SIE UNSERE
cb@ifs-sport.com"sport.com
HYPERLINK
"
http://t.sidekickopen36.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X
ZsdDWszW7fKktR1qMyF6VRbxS056dvvwf3j4JDq02?t=http%3A%2F%2Fwww.ifspi=b182e4ed-fa33-44cd-9032-&si=5066331784740864&sport.de%2F
Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
www.ifs-sport.de"d30a2e321acb
Amtsgericht Bonn, HRB ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland
11757
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=b182e4ed-fa33-44cd-9032-d30a2e321acb&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
, אשמח אם תעביר לי את כל ההערות שלנו,בהמשך לשיחתי עם מני אתמול בערב
,הי יואב
 עוד טרם הפגישה,"ע"מ שאשלח במרוכז לעיריית בת ים מטעם "הפועל ת"א – הראל אחזקות
Inline HTA FC / CEO Nir Inbar ,Sincerely  ניר,זמין לכל הבהרה
.12.1ב
image
1
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=cba2daa4-217e-4a66-8e4b-70c1451888e0&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
Sent: Thursday, December ]From: Noam Forer [mailto:nforer@dcylaw.co.il
OFFICER To: Nir Inbar | CHIEF EXECUTIVE 24, 2015 9:28 AM
תשומת ליבך כי למיטב הבנתי
.המצ"ב לפי בקשתך מאתמול
,הי
:Subject
נעם
,בברכה
מדובר בסכומי ברוטו
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=30635346-27d7-4b4b-bcba-6d2471634da3&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
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Sent: Tuesday, December ]From: Noam Forer [mailto:nforer@dcylaw.co.il
Cc: Yoram OFFICER To: Nir Inbar | CHIEF EXECUTIVE 22, 2015 11:05 AM
Nesher | CFO; kabiriamir@yahoo.com; nir.inbar@fifama.org Zamir; Dotan; Tomer
. מצ"ב ההסכם המשולש,ניר שלום
 הפועל תא- גבריאל דוס סנטוס- :Subject: RE
 כי, משנקבע. עד למועד מתן הפסק, לפנים משורת הדין ועל חשבונה,מרשתי טיפלה בעניין
 יתכבד,התנהלות המועדון בתקופה שקדמה לתקופת מרשתי הקימה לשחקן סעד כלפי המועדון
 כי, יובהר.הגורם האחראי לכך – מר מוני הראל – לקבל על עצמו את האחריות המתבקשת
From: Nir
_____
 נעם, בברכה.אין בכוונת מרשתי לפרוע את החיוב האמור
Monday, :Sent ]mailto:n.inbar@htafc.co.il[ Inbar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Tomer ;Cc: Yoram Zamir; Dotan Noam Forer :To December 21, 2015 3:26 PM
Nesher | CFO; HYPERLINK
kabiriamir@yahoo.com; HYPERLINK"mailto:kabiriamir@yahoo.com"
 גבריאל דוס- :Subject: RE nir.inbar@fifama.org"mailto:nir.inbar@fifama.org"
 מכתבך, בכל מקרה.אנא הצג לי את ההסכם נשוא מכתבך עוד היום
 הפועל תא-סנטוס
 אני שב ומזכיר לך כי אי הטיפול בעניין מסב לנו.אינו פוטר את מרשך מהתחייבויותיו כלפינו
נזקים גדולים וכי הבעקבות ההזנחה בטיפול עלה העניין לועדת המשמעת של
Sent: ]From: Noam Forer [mailto:nforer@dcylaw.co.il
ניר
.פיפ"א
To: Nir Inbar | CHIEF EXECUTIVE PM Monday, December 21, 2015 3:12
 הפועל- גבריאל דוס סנטוס- :Subject: RE Cc: Yoram Zamir; Dotan OFFICER
From: Nir Inbar | CHIEF
_____
נעם
המצ"ב
,הי
תא
Sunday, December 20, :Sent ]mailto:n.inbar@htafc.co.il[ EXECUTIVE OFFICER
- :Subject: FW CFO | Cc: Tomer Nesher Noam Forer; Dotan :To 2015 2:45 PM
 אנא הודיעונו אם ואיך.לטיפולכם הדחוף
,הי נועם
 הפועל תא-גבריאל דוס סנטוס
בכוונתכם להסדיר את העניין במהירות ע"מ שנוכל לצמצם את הנזקים הנגרמים לנו מהגעת
Inbar Nir ,Sincerely
 ניר,בברכה
.העניין לטיפולה של ועדת המשמעת בפיפא
From: Yohai Hurvitz
Inline image 1 CEO / HTA FC
:To Sunday, December 20, 2015 1:28 PM :Sent ]mailto:yohai@mirbar.co.il[
Inbar | nir.inber@fifama.org; Nir"mailto:nir.inber@fifama.org" HYPERLINK
Efraim Barak; Yaniv Freeman; Amir Navon :Cc CHIEF EXECUTIVE OFFICER
רצ"ב לטיפולכם מכתבים
ניר שלום
 הפועל תא- גבריאל דוס סנטוס- :Subject: FW
אנא הודיעו לפיפ"א שמשרדנו איננו מיצג את הפועל
.של מפיפא בעניין חוב לשחקן הנ"ל
-------------------------------------------------------יוחאי
בברכה
.בעניין
52 Notaries & Co. Advocates & D. Mirkin
.Yohai Hurvitz, Adv ----Fax: +972 3 Tel: + 972 3 7914700 6713701 Menachem Begin St. Tel-Aviv, Israel
yohai@mirbar.co.il"mailto:yohai@mirbar.co.il" HYPERLINK 7914705
HYPERLINK
"
http://t.sidekickopen36.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X
ZsdDWszW7fKktR1qMyF6VRbxS056dvvwf3j4JDq02?t=http%3A%2F%2Fwww.mir
pi=94e7b013-e758-4e3e-84d2-&si=5066331784740864&bar.co.il%2F
www.mirbar.co.il"53c813da3cc3
email was scanned by This _____
cid:image002.png@01CF2428.62DC24C0
Bitdefender
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=94e7b013-e758-4e3e-84d2-53c813da3cc3&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
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:follow my email earlier this morning, our personal preferred order is as Following
From: Gerrit Binz
Nir ,Sincerely
)Dimri( 9 )Tidhar( 8 )Shikun Binui( 1
To: AM Sent: Monday, December 21, 2015 10:57 ][mailto:g.binz@ifs-sport.com
Cc: International Sports Development ISD nirinbar1@gmail.com
Dear
Companies Subject: Construction Claus Binz ;)(isd@mailbox.org
Companies On behalf of Dr. Binz I´m sending you the list of Construction
,Nir
Please recommend a company to us with which we .based in Israel down below
Also we need the site plan as dwg or dxf file, so
.should talk about collaboration
Gerrit ,Thanks and best regards
.it that we can draw in
Gerrit Binz
cid:image001.png@01D13BF5.59AB9B60
Binz
Description: :Description: Description: Description
Institut f?r .Gerrit Binz M.A cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen, Deutschland | Sportst?ttenberatung GmbH
mailto:g.binz@ifs-" E: HYPERLINK | 78 T: +49 2251 149 88 66 | M: +49 171 99 611
BESUCHEN SIE UNSERE NEUE
g.binz@ifs-sport.com"sport.com
HOMEPAGE: HYPERLINK
"
http://t.sidekickopen36.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X
ZsdDWszW7fKktR1qMyF6VRbxS056dvvwf3j4JDq02?t=http%3A%2F%2Fwww.ifspi=ced600f6-de4c-4bcd-b3a6-&si=5066331784740864&sport.de%2F
Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
www.ifs-sport.de"6d8845abc3b9
Amtsgericht Bonn, HRB ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland
11757
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=ced600f6-de4c-4bcd-b3a6-6d8845abc3b9&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
 ע"מ שיוכלו לעשות מכרז2-3 על מי להמליץ להם מחברות הבינוי להלן? חייבים
Sent: Monday, ]From: Gerrit Binz [mailto:g.binz@ifs-sport.com
.ביניהן
Cc: International Sports To: nirinbar1@gmail.com AM December 21, 2015 10:57
Construction :Subject isd@mailbox.org); Claus Binz( Development ISD
On behalf of Dr. Binz I´m sending you the list of
,Dear Nir
Companies
Please recommend a .Companies based in Israel down below Construction
Also we need the
.company to us with which we should talk about collaboration
Thanks and best
.it site plan as dwg or dxf file, so that we can draw in
Gerrit
cid:image001.png@01D13BD5.E84601F0
Gerrit Binz ,regards
Description: :Description: Description: Description Binz
Institut f?r .Gerrit Binz M.A cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen, Deutschland | Sportst?ttenberatung GmbH
mailto:g.binz@ifs-" E: HYPERLINK | 78 T: +49 2251 149 88 66 | M: +49 171 99 611
BESUCHEN SIE UNSERE NEUE
g.binz@ifs-sport.com"sport.com
HOMEPAGE: HYPERLINK
"
http://t.sidekickopen36.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X
ZsdDWszW7fKktR1qMyF6VRbxS056dvvwf3j4JDq02?t=http%3A%2F%2Fwww.ifspi=65b1db14-6928-434f-99c7-&si=5066331784740864&sport.de%2F
Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
www.ifs-sport.de"bad4b41f00e4
Amtsgericht Bonn, HRB ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland
11757
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=65b1db14-6928-434f-99c7-bad4b41f00e4&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
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find attached the draft Further to our recent discussions, please
,Nir Dear
FW:
Please feel free to contact .comment Cooperation Agreement for your review and Agreement
,Best regards
.me for any clarification
---Original Message----cid:image001.png@01CEF4FC.E7E62A40
Zack
Tuesday, April 26, :Sent ]mailto:n.inbar@htafc.co.il[ From: Nir Inbar | CEO -zack@aes-law.com"mailto:zack@aes-law.com" HYPERLINK :To 2016 5:46 PM
fangzhou925@yeah.net; "mailto:fangzhou925@yeah.net" Cc: ??; HYPERLINK
meni1@me.com; "mailto:meni1@me.com" kabiriga; HYPERLINK ;gabriel. wong
Following our meetings in
,Dear Zack
Subject: Agreement Nir Inbar
As we
.thank my hosts for a great visit Shanghai 24 April I would first want to
Hapoel and CMEC would be interested in signing a binding agreement agreed, both
concrete obligations to be taken by the The agreement shall include .Macau in
Hapoel shall grant CMEC with exclusive rights of design and .1
:parties
Technical .building/construction of the stadium within the budget and framework
Hapoel shall avoid any .amendments will be followed after the Macau agreement
CMEC shall make obligation to .2 .negotiations with any other 3rd party further
be granted CMEC shall .3 .agreed amounts become Hapoel official sponsor in the
My CMEC friends
.with an option to become partner with Hapoel in the project
Please
.added to the agreement may add to this email additional principles to be
parties' comments asap, as by 9 May we shall have an prepare the agreement for both
Thank you Zack. I'll be landing back in Israel by tomorrow
.agreed document
shall stand at your disposal for any further clarification and/or morning and
iPhone Sent from my
Nir ,Best
.as you may require information
!Shanghai See you in .accurate work Thanks for your timely and ,Nir Dear Re:Meeting
"Nir Inbar | CEO":From> ---------- Origin message ---------- Lucas ,Yours
in Macau
,>fangzhou925@yeah.net< "fangzhou925@yeah.net":To> >n.inbar@htafc.co.il<
??" ,>liufz@mail.cmec.com< ")liufz@mail.cmec.com( ???"
Subject:Meeting in Macau> >luoren@mail.cmec.com< ")luoren@mail.cmec.com(
request, please find the Following your ,Dear Lucas Date:2016-04-13 20:01:41>
Nir ,Best !I am looking forward to seeing you my friends in China .attached letter
]Inline image 1[ CEO / HTA FC Inbar Sincerely, Nir

728  מתוך460 עמוד

15480

15719

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

)ננסה לתאם למחר (רביעי
. כולנו, שנתאם שיחה מקדימה, חשוב כפי ששלומי ציין,בנוסף
נדאג שישלחו
. מקוה שיסתדר לכם. מפאת לו"ז עמוס של רוב המשתתפים, בערב19:30ב
Tal
 טל,תודה
.לכולכם זימון עם פרטי התקשרות
City , 7010000, Israel a ha-Yarden st., Airport1 Officer Chief Financial | Raz
972-3-630-1116+ :Fax | Phone: +972-3-630-1518 | 972-52-3699677+ :Mobile
HYPERLINK
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
To: Shlomi April 05, 2016 10:24 AM ,Sent: Tuesday From: Tal Raz
:Cc Asraf; Nir Inbar | CEO; David Bernheim; Tomer Nesher | CFO; Ehud Danoch
nimrod.bo@gmail.com; kabiriamir@yahoo.com; Tal ;)meni1@me.com( מני וייצמן
בוקר טוב
Subject: RE: New Stadium for Hapoel Tel Aviv Raz
 אהוד: נוסעים משיכון ובינוי. הפגישות בגרמניה יתקיימו ביום שני הבא,כאמור
,לכולם
,תודה
. נא עדכנו מי עוד מצטרף לנסיעה,כדי ליישר קו
. שלומי אסרף ואנוכי,דנוך
a ha-Yarden 1 Officer Chief Financial | Tal Raz
טל
Phone: +972-3-630- | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel st., Airport
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | 1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
Tal :To Thursday, March 17, 2016 3:38 PM :Sent From: Shlomi Asraf
 מני:Cc Danoch Raz; Nir Inbar | CEO; David Bernheim; Tomer Nesher | CFO; Ehud
meni1@me.com); HYPERLINK"mailto:meni1@me.com" HYPERLINK( וייצמן
HYPERLINK ;nimrod.bo@gmail.com"mailto:nimrod.bo@gmail.com"
Subject: RE: New kabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com"
אנחנו עובדים על הכנת האומדנים
,שלום רב
Aviv Stadium for Hapoel Tel
 לטעמי יהיה נכון עוד בטרם הפגישה, כמו כן.IFS בהתאם לכתבי הכמויות שקיבלנו מ
 באשר,בגרמניה לקיים שיחה מקדימה לתאום ציפיות בין נציגי הפועל תל אביב לשיכון ובינוי
 וחברת התכנוןBAM Construction למתווה שיתוף הפעולה עם חברת הבניה הגרמנית
03-  | טל050-6351766 שלומי אסרף | סמנכ"ל פיתוח עסקי נייד
,בברכה
.IFS
HYPERLINK
א' איירפורט סיטי1  רח' הירדן03-6301020  | פקס6301030
www.shikunbinui.co.il | shlomi_a@shikunbinui.co.il"mailto:silvian@solbo.co.il"
:Description: Description
Sent: From: Tal Raz
cid:image003.png@01CA2F15.9958C1F0
Bernheim; Shlomi To: Nir Inbar | CEO; David PM Wednesday, March 16, 2016 3:50
HYPERLINK(  מני וייצמן:Cc Asraf; Tomer Nesher | CFO; Ehud Danoch
meni1@me.com); HYPERLINK"mailto:meni1@me.com"
nimrod.bo@gmail.com; HYPERLINK"mailto:nimrod.bo@gmail.com"
Subject: FW: kabiriamir@yahoo.com; Tal Raz"mailto:kabiriamir@yahoo.com"
לקראת הנסיעה שלנו
,שלום לכולם
Aviv New Stadium for Hapoel Tel
,תודה
. לעדכונכם, מעביר לכם מייל שהתקבל מהחברה בגרמניה,לדיסלדורף
a ha-Yarden st., 1 Officer Chief Financial | Tal Raz
טל
Phone: +972-3-630- | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel Airport
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | 1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
Sent: Monday, March 14, ]From: Claus Binz [mailto:cb@ifs-sport.com
Cc: HYPERLINK To: Tal Raz 2016 2:34 PM
n.inbar@htafc.co.il; HYPERLINK"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
nimrod.bo@gmail.com; HYPERLINK"mailto:nimrod.bo@gmail.com"
HYPERLINK ;a.eichholtz@bam-sports.de"mailto:a.eichholtz@bam-sports.de"
Peschers p.wolf@bam-deutschland.de; Heiner"mailto:p.wolf@bam-deutschland.de"
confirmation of Thanks for the
Hapoel Tel Aviv Subject: New Stadium for
In addition to getting to know each other .the meeting on 11th April in Dusseldorf
picture of construction We want develop a .1
:we have two goals for the meeting
To achieve a result for this point, .costs in Israel in comparison to the german market
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describtion of the shell and core constructioon has made a BAM Construction
find this attached to this mail. In the next days I will Coface Arena Mainz. Please
additional description of the finishings. In preparation of the meeting I send you an
documents. This kindly ask to make a first estimate of the items referred to in the
Furthermore we .2
.Dusseldorf estimate, we would like to discuss with you in
the possibilities and term of our cooperation for the design and would like to discuss
The address of the BAM in Dusseldorf
.of a stadium in Tel Aviv construction
Phone: +48 211 506 643 00 Dusseldorf 40549 Heerdter Lohweg 35
:is
Courtyard - ,Mercure Hotel Dusseldorf Seestern - :Nearby are three hotels
Best
.Lindner Congress Hotel - Dusseldorf Seestern and
Beschreibung: Description: Description: Description:
Claus
,Regards
Dr. Claus Binz| cid:image001.png@01CE980B.A2B90620 :Description
Institut f?r Director Gesch?ftsf?hrender Gesellschafter | Managing
GmbH | Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen, Deutschland Sportst?ttenberatung
mailto:cb@ifs-" E: HYPERLINK | 92 T: +49 2251 149 88 66 | M: +49 171 344 88
HOMEPAGE: BESUCHEN SIE UNSERE
cb@ifs-sport.com"sport.com
HYPERLINK
"
http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicY2RmKLjIwGB7iIGh
KKfS0CBVr7ioTC83MTMnOTvpCg_Ry85P5eh1MjVOdklOc3AwMTc0IShKD8vsyS2KE4IzO7NC8pM680E6wso6SkwEpfv7y8XC8zrVi3uCC_qEQvJVWfAQIAZociBQ
Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
www.ifs-sport.de"Z&
Amtsgericht Bonn, HRB 11757 ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland
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]mailto:talr@shikunbinui.com[ From: Tal Raz
 המנכ"ל שלנו יעדכן אותכם,ניר ענבר
Shlomi Asraf; Nir Inbar | CEO; David :To Tuesday, April 5, 2016 10:24 AM :Sent
;)meni1@me.com(  מני וייצמן:Cc Danoch Bernheim; Tomer Nesher | CFO; Ehud
Subject: RE: New Stadium for Hapoel nimrod.bo@gmail.com; kabiriga; Tal Raz
. הפגישות בגרמניה יתקיימו ביום שני הבא,כאמור
,בוקר טוב לכולם
Tel Aviv
 נא עדכנו מי עוד,כדי ליישר קו
. שלומי אסרף ואנוכי, אהוד דנוך:נוסעים משיכון ובינוי
Chief | Tal Raz
 טל,תודה
.מצטרף לנסיעה
972-+ :Mobile City , 7010000, Israel a ha-Yarden st., Airport1 Officer Financial
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | Phone: +972-3-630-1518 | 52-3699677
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
Tal :To Thursday, March 17, 2016 3:38 PM :Sent From: Shlomi Asraf
 מני:Cc Danoch Raz; Nir Inbar | CEO; David Bernheim; Tomer Nesher | CFO; Ehud
meni1@me.com); HYPERLINK"mailto:meni1@me.com" HYPERLINK( וייצמן
nimrod.bo@gmail.com; HYPERLINK"mailto:nimrod.bo@gmail.com"
Subject: RE: New kabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com"
אנחנו עובדים על הכנת האומדנים
,שלום רב
Aviv Stadium for Hapoel Tel
 לטעמי יהיה נכון עוד בטרם הפגישה, כמו כן.IFS בהתאם לכתבי הכמויות שקיבלנו מ
 באשר,בגרמניה לקיים שיחה מקדימה לתאום ציפיות בין נציגי הפועל תל אביב לשיכון ובינוי
 וחברת התכנוןBAM Construction למתווה שיתוף הפעולה עם חברת הבניה הגרמנית
03-  | טל050-6351766 שלומי אסרף | סמנכ"ל פיתוח עסקי נייד
,בברכה
.IFS
HYPERLINK
א' איירפורט סיטי1  רח' הירדן03-6301020  | פקס6301030
www.shikunbinui.co.il | shlomi_a@shikunbinui.co.il"mailto:silvian@solbo.co.il"
:Description: Description
Sent: From: Tal Raz
cid:image003.png@01CA2F15.9958C1F0
Bernheim; Shlomi To: Nir Inbar | CEO; David PM Wednesday, March 16, 2016 3:50
HYPERLINK(  מני וייצמן:Cc Asraf; Tomer Nesher | CFO; Ehud Danoch
meni1@me.com); HYPERLINK"mailto:meni1@me.com"
nimrod.bo@gmail.com; HYPERLINK"mailto:nimrod.bo@gmail.com"
Subject: FW: kabiriamir@yahoo.com; Tal Raz"mailto:kabiriamir@yahoo.com"
לקראת הנסיעה שלנו
,שלום לכולם
Aviv New Stadium for Hapoel Tel
,תודה
. לעדכונכם, מעביר לכם מייל שהתקבל מהחברה בגרמניה,לדיסלדורף
a ha-Yarden st., 1 Officer Chief Financial | Tal Raz
טל
Phone: +972-3-630- | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel Airport
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | 1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
Sent: Monday, March 14, ]From: Claus Binz [mailto:cb@ifs-sport.com
Cc: HYPERLINK To: Tal Raz 2016 2:34 PM
n.inbar@htafc.co.il; HYPERLINK"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
nimrod.bo@gmail.com; HYPERLINK"mailto:nimrod.bo@gmail.com"
HYPERLINK ;a.eichholtz@bam-sports.de"mailto:a.eichholtz@bam-sports.de"
Peschers p.wolf@bam-deutschland.de; Heiner"mailto:p.wolf@bam-deutschland.de"
confirmation of Thanks for the
Hapoel Tel Aviv Subject: New Stadium for
In addition to getting to know each other .the meeting on 11th April in Dusseldorf
picture of construction We want develop a .1
:we have two goals for the meeting
To achieve a result for this point, .costs in Israel in comparison to the german market
describtion of the shell and core constructioon has made a BAM Construction
find this attached to this mail. In the next days I will Coface Arena Mainz. Please
additional description of the finishings. In preparation of the meeting I send you an
documents. This kindly ask to make a first estimate of the items referred to in the
Furthermore we .2
.estimate, we would like to discuss with you in Dusseldorf
our cooperation for the design and would like to discuss the possibilities and term of
The address of the BAM in Dusseldorf
.construction of a stadium in Tel Aviv
728  מתוך463 עמוד
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תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

Phone: +48 211 506 643 00 Dusseldorf 40549 Heerdter Lohweg 35
:is
Courtyard - ,Mercure Hotel Dusseldorf Seestern - :Nearby are three hotels
Best
.Lindner Congress Hotel - Dusseldorf Seestern and
Beschreibung: Description: Description: Description:
Claus
,Regards
Dr. Claus Binz| cid:image001.png@01CE980B.A2B90620 :Description
Institut f?r Gesch?ftsf?hrender Gesellschafter | Managing Director
Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen, Deutschland | Sportst?ttenberatung GmbH
mailto:cb@ifs-" E: HYPERLINK | 92 T: +49 2251 149 88 66 | M: +49 171 344 88
HOMEPAGE: BESUCHEN SIE UNSERE
cb@ifs-sport.com"sport.com
HYPERLINK
"
http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicY2RmKLjIwGB7iIGh
KKfS0CBVr7ioTC83MTMnOTvpCg_Ry85P5eh1MjVOdklOc3AwMTc0IShKD8vsyS2KE4IzO7NC8pM680E6wso6SkwEpfv7y8XC8zrVi3uCC_qEQvJVWfAQIAZociBQ
Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
www.ifs-sport.de"Z&
Amtsgericht Bonn, HRB 11757 ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland

728  מתוך464 עמוד
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צוות
)החקירה

 נוסעים משיכון. הפגישות בגרמניה יתקיימו ביום שני הבא,כאמור
,בוקר טוב לכולם
 נא עדכנו מי עוד מצטרף,כדי ליישר קו
. שלומי אסרף ואנוכי, אהוד דנוך:ובינוי
Chief Financial | Tal Raz
 טל,תודה
.לנסיעה
972-52-+ :Mobile City , 7010000, Israel a ha-Yarden st., Airport1 Officer
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | Phone: +972-3-630-1518 | 3699677
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
Tal :To Thursday, March 17, 2016 3:38 PM :Sent From: Shlomi Asraf
 מני:Cc Danoch Raz; Nir Inbar | CEO; David Bernheim; Tomer Nesher | CFO; Ehud
Subject: nimrod.bo@gmail.com; kabiriamir@yahoo.com ;)meni1@me.com( וייצמן
אנחנו עובדים על הכנת
,שלום רב
RE: New Stadium for Hapoel Tel Aviv
 לטעמי יהיה נכון עוד בטרם, כמו כן.IFS האומדנים בהתאם לכתבי הכמויות שקיבלנו מ
,הפגישה בגרמניה לקיים שיחה מקדימה לתאום ציפיות בין נציגי הפועל תל אביב לשיכון ובינוי
 וחברת התכנוןBAM Construction באשר למתווה שיתוף הפעולה עם חברת הבניה הגרמנית
03-  | טל050-6351766 שלומי אסרף | סמנכ"ל פיתוח עסקי נייד
,בברכה
.IFS
HYPERLINK
א' איירפורט סיטי1  רח' הירדן03-6301020  | פקס6301030
www.shikunbinui.co.il | shlomi_a@shikunbinui.co.il"mailto:silvian@solbo.co.il"
:Description: Description
Sent: From: Tal Raz
cid:image003.png@01CA2F15.9958C1F0
Bernheim; Shlomi To: Nir Inbar | CEO; David PM Wednesday, March 16, 2016 3:50
HYPERLINK(  מני וייצמן:Cc Asraf; Tomer Nesher | CFO; Ehud Danoch
meni1@me.com); HYPERLINK"mailto:meni1@me.com"
nimrod.bo@gmail.com; HYPERLINK"mailto:nimrod.bo@gmail.com"
Subject: FW: kabiriamir@yahoo.com; Tal Raz"mailto:kabiriamir@yahoo.com"
לקראת הנסיעה שלנו
,שלום לכולם
Aviv New Stadium for Hapoel Tel
,תודה
. לעדכונכם, מעביר לכם מייל שהתקבל מהחברה בגרמניה,לדיסלדורף
a ha-Yarden st., 1 Officer Chief Financial | Tal Raz
טל
Phone: +972-3-630- | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel Airport
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | 1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
Sent: Monday, March 14, ]From: Claus Binz [mailto:cb@ifs-sport.com
Cc: HYPERLINK To: Tal Raz 2016 2:34 PM
n.inbar@htafc.co.il; HYPERLINK"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
nimrod.bo@gmail.com; HYPERLINK"mailto:nimrod.bo@gmail.com"
HYPERLINK ;a.eichholtz@bam-sports.de"mailto:a.eichholtz@bam-sports.de"
Peschers p.wolf@bam-deutschland.de; Heiner"mailto:p.wolf@bam-deutschland.de"
confirmation of Thanks for the
Hapoel Tel Aviv Subject: New Stadium for
In addition to getting to know each other .the meeting on 11th April in Dusseldorf
picture of construction We want develop a .1
:we have two goals for the meeting
To achieve a result for this point, .costs in Israel in comparison to the german market
describtion of the shell and core constructioon has made a BAM Construction
find this attached to this mail. In the next days I will Coface Arena Mainz. Please
additional description of the finishings. In preparation of the meeting I send you an
documents. This kindly ask to make a first estimate of the items referred to in the
Furthermore we .2
.estimate, we would like to discuss with you in Dusseldorf
our cooperation for the design and would like to discuss the possibilities and term of
The address of the BAM in Dusseldorf
.construction of a stadium in Tel Aviv
Phone: +48 211 506 643 00 Dusseldorf 40549 Heerdter Lohweg 35
:is
Courtyard - ,Mercure Hotel Dusseldorf Seestern - :Nearby are three hotels
Best
.Lindner Congress Hotel - Dusseldorf Seestern and
Beschreibung: Description: Description: Description:
Claus
,Regards
Dr. Claus Binz| cid:image001.png@01CE980B.A2B90620 :Description
Institut f?r Gesch?ftsf?hrender Gesellschafter | Managing Director
728  מתוך465 עמוד
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Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen, Deutschland | Sportst?ttenberatung GmbH
mailto:cb@ifs-" E: HYPERLINK | 92 T: +49 2251 149 88 66 | M: +49 171 344 88
HOMEPAGE: BESUCHEN SIE UNSERE
cb@ifs-sport.com"sport.com
HYPERLINK
"
http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicY2RmKLjIwGB7iIGh
KKfS0CBVr7ioTC83MTMnOTvpCg_Ry85P5eh1MjVOdklOc3AwMTc0IShKD8vsyS2KE4IzO7NC8pM680E6wso6SkwEpfv7y8XC8zrVi3uCC_qEQvJVWfAQIAZociBQ
Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
www.ifs-sport.de"Z&
Amtsgericht Bonn, HRB 11757 ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland

תשומת לבכם לנוסח המעודכן של התיקונים שהוציא היועץ
, אמיר וניר היקרים,מני
FW: מכרז
 יבוא הצגתLETTER OF CREDIT–  באופן שבמקום2 אצטדיון בת המשפטי של העירייה שבו תוקן סעיף
 תשומת לבכם כי יהיה.עדיין שכר הטירחה המבוקש הינו גבוה באופן חריג
.מכתב יכולת
 נוסח- ים
,בברכה
.קשה וכמעט בלתי אפשרי לשנות את תנאי המכרז לאחר הזכיה
תשובות
Sunday, :Sent ]mailto:Eitanb@ws-law.co.il[  איתן בראש:From
Yoav S
יואב
לשאלות
noaa@d-c.co.il; Gadi Birkenfeld :To March 27, 2016 7:09 PM 2 'הבהרה מס
 אסף רג'ואן:Cc >yoav@sgslaw.co.il< Yoav ;>gadi_bi@shikunbinui.com<
 מעודכןzimmerman2@bezeqint.net ;>asaf@bat-yam.muni.il< )asaf@bat-yam.muni.il(
שלום
 מעודכן- 2 ' נוסח תשובות לשאלות הבהרה מס-  מכרז אצטדיון בת ים:Subject
 אנא מחקו את הגרסה,2 'רצ"ב נוסח מעודכן לתשובות לשאלות הבהרה מס
,רב
Sent:  אריאל שיין:From
)3( איתן בראש
.עמכם הסליחה
.הקודמת
mailto:noaa@d-" To: HYPERLINK PM Wednesday, March 16, 2016 6:44
HYPERLINK(  אסף רג'ואן:Cc noaa@d-c.co.il; Gadi Birkenfeld; Yoav"c.co.il
HYPERLINK ;); איתן בראשasaf@bat-yam.muni.il"mailto:asaf@bat-yam.muni.il"
 מכרז:Subject zimmerman2@bezeqint.net"mailto:zimmerman2@bezeqint.net"
מצ"ב תשובות לשאלות
,שלום לכל המכובדים
אצטדיון בת ים
 משרד עורכי דין, עו"ד ולדמן סומך,אריאל שיין
,בברכה
אריאל
.הבהרה
728  מתוך466 עמוד
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מזהה
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16148

מכרז FW:
אצטדיון בת
ים

16259

בדיקות שטח

16321

מכרז פומבי
מס' 21/2015

בית גרניט ,החילזון  ,5רמת גן  5252269טל ,03-6938266 :פקס'03-6938268 :
office@ws-law.co.il"mailto:office@ws-law.co.il" HYPERLINK
 :Fromאיתן בראש
חברים ראו מסמך ההבהרות .הבה נהייה בקשר Yoav S
[ :To Sent: Sunday, March 27, 2016 5:16 PM ]mailto:Eitanb@ws-law.co.ilאריאל
שיין <noaa@d-c.co.il; Gadi Birkenfeld ;>Ariel@ws-law.co.il
< :Cc >yoav@sgslaw.co.il< Yoav ;>gadi_bi@shikunbinui.comאסף רג'ואן
(zimmerman2@bezeqint.net ;>asaf@bat-yam.muni.il< )asaf@bat-yam.muni.il
מצ"ב תשובות לשאלות
שלום לכל המכובדים,
 :Subject: REמכרז אצטדיון בת ים
 :Fromאריאל שיין Wednesday, March :Sent
איתן בראש ()3
הבהרה מס' .2
 :Cc noaa@d-c.co.il; Gadi Birkenfeld; Yoav :To 16, 2016 6:44 PMאסף רג'ואן
( ;)asaf@bat-yam.muni.ilאיתן בראש;  :Subject zimmerman2@bezeqint.netמכרז
מצ"ב תשובות לשאלות
שלום לכל המכובדים,
אצטדיון בת ים
אריאל שיין ,עו"ד ולדמן סומך ,משרד עורכי דין
בברכה,
אריאל
הבהרה.
בית גרניט ,החילזון  ,5רמת גן  5252269טל ,03-6938266 :פקס'03-6938268 :
office@ws-law.co.il"mailto:office@ws-law.co.il" HYPERLINK
בדקנו את התכנית המגרשים שנתקבלה בפורמט  PDFעל פיה הורדנו תכנית
היי ניר
מאתר  GISשל העירייה ועל בסיס זה תכנית זו וברמת דיוק לא מלאה ממש  ,שתלתי את
הקונטור של איצטדיון בן כ 30 000-מקומות  -ללא רחבות חיצוניות  ,ללא כבישים היקפיים
התוצאה היא כי על פי התכנית
ופיתוח סביב  .כל זאת בהעמדה תקנית של צפון דרום.
שלהם האיצטדיון לא נכנס לשטח והוא חורג בצפון אל תוך השטח של הקנטרי הקיים .
כמובן אפשר להתחיל לעשות התאמות ,להקטין יציעים בצפון ובדרום ,להוריד פינות ,לשנות
את ציר האיצטדיון ועוד התאמות על מנת לאלץ את התכנית וכמובן אלי להקטין אית היקף
במידה ומעמידים את
המושבים אבל השאלה היא אם אלה תנאי פתיחה הגיוניים .
האיצטדיון ללא שמירה על צפון דרום זה אולי נכנס אבל בכל מקרה לגבי שתי ההעמדות ישנה
ככל הנראה בעיה בבעלויות של חלק מהחלקות או של  360במזרח או של 601
ניר
מצ"ב שני מצבי העמדה ללא התאמות ושינויים כאמור לעיון
במערב.
mobile. 972-54- office. 972-72-2221246
פרצלינה ,מנכ"ל Perzlina, CEO Nir
nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il" HYPERLINK .e-mail 3344111
HYPERLINK
IN_logo_sign_mail
"office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il
Yoav S

עמוד  467מתוך 728

מזהה
מייל
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תוכן המייל
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החקירה)

16339

מכרז RE:
בת-ים

16341

מכרז RE:
בת-ים

ראשית אבקש לציין כי קיימות סטירות רבות ואי דיוקים בנוסח המתוקן של
שלום רב,
מסמכי המכרז שפורסם (שזה לא בהכרח רע) .גדי (נציג הזכיינות בשיכון ובינוי)  -ככל שישנם
סטיות מהותיות שחשוב לנו כבר עכשיו לברר מול המזמינה ,מציע שתשלח מסודר ליואב ,על
כמו כן ,לדעתי נכון יהיה לבקש דחיה נוספת של שבוע על
מנת שיצרף למכתב ההבהרות.
מנת שנשלים את כל ההכנות כנדרש ,לרבות קבלת תשובה מהמזמינה למכתב הבהרות נוסף
באשר לסעיף  4מטה -
שהכין יואב (מועד ההגשה נכון לעכשיו נקבע ליום ג' הקרוב!!!).
תצהיר בהקשר לגורם המקצועי שייקח על עצמו את ביצוע הפרויקט  -נדרש לצרף בנוסף
לתצהיר כתב התחייבות או הסכם חתום של המשתתף במכרז וקבלן ההקמה – יואב אתה
מוזמן להכין הסכם קצר עליו תחתום סולל בונה והמשתתף במכרז .במידה ואתה מעוניין ,אנו
שלומי אסרף | סמנכ"ל פיתוח עסקי נייד 050-
בברכה,
יכולים להציע נוסח.
 | 6351766טל  | 03-6301030פקס  03-6301020רח' הירדן 1א' איירפורט סיטי
HYPERLINK
"www.shikunbinui.co.il | shlomi_a@shikunbinui.co.il"mailto:silvian@solbo.co.il
Description: Description:
From: Yoav
cid:image003.png@01CA2F15.9958C1F0
[meni :To Thursday, March 17, 2016 3:44 PM :Sent ]mailto:yoav@sgslaw.co.il
waizman; Amir G. Kabiri; Nir Inbar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER; Shlomi
אני שולח לכם מכתב הבהרות
חברים יקרים,
 :Subject Asrafמכרז בת-ים
תשומת לבכם בנושא שכר טירחה עורכי
לעיונכם והתייחסותכם לפני משלוח.
נוסף.
הדין אני מציע שמני ידבר עם מנכ"ל העירייה .צריך להבין שאם ההצעה שלנו תהיה על סביבות
 600מליון ש"ח (אומדן הקמת האצטדיון והמרכז המסחרי) ,יהיה שכר הטירחה בסך 4,800,000
אם ההצעה שלנו תהיה על  500מליון ש"ח ,יהיה שכר הטירחה בסך  4,000,000ש"ח,
ש"ח.
כמו כן ,האם מקובל עליהם שבשם האצטדיון יופיעו המילים בת-ים.
והכל בתוספת מע"מ.
 .1יש
מאחר והזמן קצר והמלאכה מרובה ,אנא חזרו אלי בהקדם .להזכירכם:
להחליט סופית איזה חברה תיגש למכרז .2 .יש להכין הסכם עם הראל אחזקות מועדון
הכדורגל של הפועל ת"א בע"מ .3 .יש לחתום על הצהרת משתתף במכרז סעיף  16למכרז.
 .4יש לחתום על נוסח תצהיר בהקשר לגורם המקצועי שיקח על עצמו את ביצוע הפרויקט.
 .5יש לצרף תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין .6 .יש לצרף
תצהיר בקשר להצהרת המשתתף על מעמדו המשפטי .7 .יש לצרף את ההצעה אשר בה
Yoav S
בברכה ,יואב שניצר
מפורט סכום ההשקעה.
מכובדיי ,אני מגיע מחר ארצה ואהיה זמין לחתום על כל מסמך שאזדקק .ניר ,בבקשה תכין
את התצהיר בסעיף  .2תודה אמיר March 2016 4:43 Sent: Thursday, 17 From: Yoav
Amir G. Kabiri; Nir Inbar | CHIEF EXECUTIVE ;waizman To: meni PM
אני
 :Subject shlomi_a@solbo.co.il ;OFFICERמכרז בת-ים חברים יקרים,
תשומת לבכם
לעיונכם והתייחסותכם לפני משלוח.
שולח לכם מכתב הבהרות נוסף.
בנושא שכר טירחה עורכי הדין אני מציע שמני ידבר עם מנכ"ל העירייה .צריך להבין שאם
ההצעה שלנו תהיה על סביבות  600מליון ש"ח (אומדן הקמת האצטדיון והמרכז המסחרי),
אם ההצעה שלנו תהיה על  500מליון ש"ח ,יהיה
יהיה שכר הטירחה בסך  4,800,000ש"ח.
כמו כן ,האם מקובל עליהם
שכר הטירחה בסך  4,000,000ש"ח ,והכל בתוספת מע"מ.
שבשם האצטדיון יופיעו המילים בת-ים .מאחר והזמן קצר והמלאכה מרובה ,אנא חזרו אלי
 .1יש להחליט סופית איזה חברה תיגש למכרז .2 .יש להכין
בהקדם .להזכירכם:
הסכם עם הראל אחזקות מועדון הכדורגל של הפועל ת"א בע"מ .3 .יש לחתום על הצהרת
משתתף במכרז סעיף  16למכרז .4 .יש לחתום על נוסח תצהיר בהקשר לגורם המקצועי
שיקח על עצמו את ביצוע הפרויקט .5 .יש לצרף תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר
שכר מינימום כדין .6 .יש לצרף תצהיר בקשר להצהרת המשתתף על מעמדו המשפטי.
בברכה ,יואב
 .7יש לצרף את ההצעה אשר בה מפורט סכום ההשקעה.
Yoav S
שניצר
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לעיונכם והתייחסותכם לפני
.אני שולח לכם מכתב הבהרות נוסף
,חברים יקרים
תשומת לבכם בנושא שכר טירחה עורכי הדין אני מציע שמני ידבר עם מנכ"ל
.משלוח
 מליון ש"ח (אומדן הקמת600  צריך להבין שאם ההצעה שלנו תהיה על סביבות.העירייה
אם ההצעה שלנו
. ש"ח4,800,000  יהיה שכר הטירחה בסך,)האצטדיון והמרכז המסחרי
 והכל בתוספת, ש"ח4,000,000  יהיה שכר הטירחה בסך, מליון ש"ח500 תהיה על
 מאחר והזמן.ים- האם מקובל עליהם שבשם האצטדיון יופיעו המילים בת,כמו כן
.מע"מ
 יש להחליט סופית איזה.1
: להזכירכם. אנא חזרו אלי בהקדם,קצר והמלאכה מרובה
 יש להכין הסכם עם הראל אחזקות מועדון הכדורגל של הפועל ת"א.2 .חברה תיגש למכרז
 יש לחתום על נוסח.4 . למכרז16  יש לחתום על הצהרת משתתף במכרז סעיף.3 .בע"מ
 יש לצרף תצהיר.5 .תצהיר בהקשר לגורם המקצועי שיקח על עצמו את ביצוע הפרויקט
 יש לצרף תצהיר בקשר להצהרת.6 .בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
 יש לצרף את ההצעה אשר בה מפורט סכום.7 .המשתתף על מעמדו המשפטי
Yoav S
 יואב שניצר,בברכה
.ההשקעה
.IFS אנחנו עובדים על הכנת האומדנים בהתאם לכתבי הכמויות שקיבלנו מ
,שלום רב
 לטעמי יהיה נכון עוד בטרם הפגישה בגרמניה לקיים שיחה מקדימה לתאום ציפיות בין,כמו כן
 באשר למתווה שיתוף הפעולה עם חברת הבניה הגרמנית,נציגי הפועל תל אביב לשיכון ובינוי
שלומי אסרף | סמנכ"ל פיתוח
,בברכה
.IFS  וחברת התכנוןBAM Construction
א' איירפורט1  רח' הירדן03-6301020  | פקס03-6301030  | טל050-6351766 עסקי נייד
HYPERLINK
סיטי
www.shikunbinui.co.il | shlomi_a@shikunbinui.co.il"mailto:silvian@solbo.co.il"
:Description: Description
Sent: From: Tal Raz
cid:image003.png@01CA2F15.9958C1F0
Shlomi ;To: Nir Inbar | CEO; David Bernheim PM Wednesday, March 16, 2016 3:50
meni1@me.com); (  מני וייצמן:Cc Asraf; Tomer Nesher | CFO; Ehud Danoch
FW: New :Subject kabiriamir@yahoo.com; Tal Raz ;nimrod.bo@gmail.com
,לקראת הנסיעה שלנו לדיסלדורף
,שלום לכולם
Stadium for Hapoel Tel Aviv
,תודה
. לעדכונכם,מעביר לכם מייל שהתקבל מהחברה בגרמניה
a ha-Yarden st., 1 Officer Chief Financial | Tal Raz
טל
Phone: +972-3-630- | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel Airport
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | 1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
Sent: Monday, March 14, ]From: Claus Binz [mailto:cb@ifs-sport.com
Cc: HYPERLINK To: Tal Raz 2016 2:34 PM
n.inbar@htafc.co.il; HYPERLINK"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
nimrod.bo@gmail.com; HYPERLINK"mailto:nimrod.bo@gmail.com"
HYPERLINK ;a.eichholtz@bam-sports.de"mailto:a.eichholtz@bam-sports.de"
Peschers p.wolf@bam-deutschland.de; Heiner"mailto:p.wolf@bam-deutschland.de"
confirmation of Thanks for the
Hapoel Tel Aviv Subject: New Stadium for
In addition to getting to know each other .the meeting on 11th April in Dusseldorf
picture of construction We want develop a .1
:we have two goals for the meeting
To achieve a result for this point, .costs in Israel in comparison to the german market
describtion of the shell and core constructioon has made a BAM Construction
find this attached to this mail. In the next days I will Coface Arena Mainz. Please
additional description of the finishings. In preparation of the meeting I send you an
documents. This kindly ask to make a first estimate of the items referred to in the
Furthermore we .2
.estimate, we would like to discuss with you in Dusseldorf
our cooperation for the design and would like to discuss the possibilities and term of
The address of the BAM in Dusseldorf
.construction of a stadium in Tel Aviv
Phone: +48 211 506 643 00 Dusseldorf 40549 Heerdter Lohweg 35
:is
Courtyard - ,Mercure Hotel Dusseldorf Seestern - :Nearby are three hotels
Best
.Lindner Congress Hotel - Dusseldorf Seestern and
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מכרז בת-ים

Beschreibung: Description: Description: Description:
Claus
,Regards
Dr. Claus Binz| cid:image001.png@01CE980B.A2B90620 :Description
Institut f?r Gesch?ftsf?hrender Gesellschafter | Managing Director
Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen, Deutschland | Sportst?ttenberatung GmbH
mailto:cb@ifs-" E: HYPERLINK | 92 T: +49 2251 149 88 66 | M: +49 171 344 88
HOMEPAGE: BESUCHEN SIE UNSERE
cb@ifs-sport.com"sport.com
HYPERLINK
"
http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicY2RmKLjIwGB7iIGh
KKfS0CBVr7ioTC83MTMnOTvpCg_Ry85P5eh1MjVOdklOc3AwMTc0IShKD8vsyS2KE4IzO7NC8pM680E6wso6SkwEpfv7y8XC8zrVi3uCC_qEQvJVWfAQIAZociBQ
Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
&www.ifs-sport.de"Z
Amtsgericht Bonn, HRB 11757 ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland
 .1אתמול קיבלנו כידוע לכם את התשובות לשאלות הבהרה .התשובות הועברו לכולכם.
 .2חלק ניכר מההערות שלנו זכו למענה חיובי .3 .הסוגיות שנותרו לא ברורות הינם
 .iהשטח המוקצה להקמת האצטדיון
כדלקמן:
ולשטחי המסחר הינו כמצוין בתשריט שהועבר אליכם בצבע כחול עבה .יש לבדוק האם אלה
 .iiתשומת לבכם שישנם
השטחים שהתכוונו לקבל.
ייעודים שונים מבחינת תכניות בנין עיר החלות על השטח הרלבנטי שלגבי חלק מהשינויים,
נזדקק ככל הנראה לאישור הועדה המחוזית לתכנון ובניה והדבר לוקח זמן
 .iiiהעירייה מפרשת את סכום ההשקעה שעל
רב.
המציע להתחייב שכולל הן את סכום ההשקעה בהקמת האצטדיון והן את סכום ההשקעה
בהקמת שטחי המסחר .מדובר בסכומים
 .ivשכר הטירחה בסך  0.8%נגזר מסכומי
גדולים.
ההצעה ולפיכך יעמוד על סכומים ניכרים ,ולמען האמת מוגזמים .אכן לא צריך לשלם את שכר
הטירחה כל עוד לא ינתן האישור של השרים לביצוע הפרויקט ,אולם לאחר שינתן האישור ,יש
לשלם את שכר הטירחה במכה אחת .רק לסבר את האוזן ככל שאנו נקבע שסכום ההשקעה הינו
למשל  600מיליון ש"ח ,יעמוד שכר הטירחה על סך של  4,800,000ש"ח בתוספת
 .vהערבות הבנקאית אכן הופחתה לסך של
מע"מ.
 500,000ש"ח ,אולם גם הערבות הזאת אמורה להיות בתוקף לתקופה ארוכה .בנוסף ,נדרשו
המשתתפים להציג  Letter of creditע"ס  1,500,000ש"ח .אני לא חושב שהם התכוונו לLetter -
 of creditכפי שאנו מכירים אותו ולענין זה נצטרך לשאול פעם
 .viבנושא עבודות הפיתוח ניתנה הבהרה
נוספת.
שהכוונה שהזוכה ישא רק בעבודות הפיתוח בתוך המגרש כהגדרתו בחוזה ההקמה ולא מחוץ
למגרש .בנוסף ,נקבע כי הזוכה לא יחויב בתשלום היטלי פיתוח ,מאחר והעבודה מבוצעת עבור
העירייה ,אולם מובהר כי ככל שתאגיד המים ידרוש תשלום ,הרי תשלום זה ישולם ע"י הזוכה.
לא נראה לי שמדובר בסכום כבד ,אולם יש לקחת את זה
 .viiתשלומים לעיריית בת-ים – נושא זה לא
בחשבון.
היה בגרסה הראשונה של המכרז למיטב זכרוני ,ויש להתנגד אליו שכן העירייה מבקשת לחייב
את הזוכה בתשלום עבור שיווק ,ייזום ,פרסום ופיקוח שתבצע העירייה ו/או תאגיד מטעמה
בפרויקט .מובהר ,כי תשלום זה הינו חלק מסכום ההשקעה המוצע ע"י המציע וכי סכום זה יכול
לעמוד על אפס .נראה לי שאנו צריכים לבקש שההחלטה אם להסתייע בעירייה לצורך ביצוע
המטלות המפורטות לעיל ,תהיה של
 .viiiתשומת לבכם כי לפי מה שהבהירה
הזוכה.
העירייה ,השטחים שיעמדו לטובת הזוכה הינם מגרש  260בתשריט ששטחו  19.02דונם ,מגרש
 360החלק של הזוכה  5.6דונם .מגרש  960אינו כלול במגרש שיועמד לזוכה .סך כל השטחים
שיועמדו לטובת הזוכה מסתכם בסך של  88.96דונם .לתשומת ליבו של מר כבירי ,השטח בצפון
 .ixאנו
מערבי של המתחם המצוין בתשריט בי.450/4/
שאלנו לגבי התשתיות הקיימות כיום ,והעירייה הפנתה אותנו לעיין בכל תיקי הבנין של
ההנדסה בקשר למגרש .נושא זה צריך להעשות ע"י מי שמבין
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 .xבנספח ז'  13לחוזה החכירה – שאלנו על
בענין.
מטרת החכירה שלפי הוראות החוזה כוללת רק את נושא הניהול וההפעלה של האצטדיון ולא
את שטחי המסחר והובהר לנו כי החכירה כוללת אף את שטחי המסחר .ראוי שהדבר יבוא לידי
 .xiבסעיף  37לחוזה
ביטוי בחוזה החכירה עצמו.
החכירה – קיים איסור על העברת זכויות בפרויקט ,אנו ביקשנו לאפשר להשכיר את שטחי
המסחר וכן לאפשר להעניק זכויות שימוש ותפעול באצטדיון לגורמים שונים ובעיקר לשעבד את
הזכויות של הזוכה על מנת לממן את הקמת והפעלת הפרויקט .העירייה אישרה את השכרת
שטחי המסחר ,אולם התנתה את שעבוד המקרקעין בכך שישמרו כל זכויות העירייה ,דהיינו
הגוף אליו ישועבדו המקרקעין יטול על עצמו את מלוא התחייבויות הזוכה במקרה של הפרת
ההסכם ע"י הזוכה .זה לא נושא פשוט מבחינת בנק שמעמיד
 .xiiבסעיף  32.1לחוזה החכירה – בנושא השם
מימון.
של האצטדיון ,העירייה הבהירה כי הזוכה יכול לבחור בשם האצטדיון ובלבד שהשם יכלול את
 .4אני מציע לאחר שנשמע את התייחסותכם לבקש דחיה
השם בת-ים .האם זה בעייתי?
של  7ימים ,על מנת שלא ניכנס ללחץ ונעשה טעויות .יש להחליט גם על זהות החברה שתגיש את
ההצעה ,להכין את הערבויות ולחתום על שורה לא מבוטלת של מסמכים ,להמציא מכתב
 .5נא התייחסותכם בכל
התחייבות מקבלן או אדריכל או חברת ניהול וכיו"ב.
Yoav S
בברכה ,יואב שניצר
ההקדם.
יואב יקירי ,סעיף  ,25מעורפל מאוד .אנחנו רשאים להשתמש בכספי "תרומות" מעבר ל  100מ
ש"ח הון עצמי .אך מה אם ה  100מ ש"ח יהיו מתורם פרטי מחו"ל? האם הכוונה לתרומות שהם
כספי ציבור ,כמו הטוטו? דורש הבהרה דחופה ,זה סעיף קריטי .תודה אמיר From:
Amir G. ;waizman To: meni March 2016 8:20 PM Sent: Wednesday, 16 Yoav
 :Subject: FW Kabiri; Nir Inbar | CHIEF EXECUTIVE OFFICERמכרז אצטדיון בת
 :Fromאריאל שיין [mailto:Ariel@ws-
לעינכם תשובות העירייה Yoav S
ים
noaa@d-c.co.il; Gadi :To Wednesday, March 16, 2016 6:44 PM :Sent ]law.co.il
 :Cc >yoav@sgslaw.co.il< Yoav ;>gadi_bi@shikunbinui.com< Birkenfeldאסף
רג'ואן ( ;>asaf@bat-yam.muni.il< )asaf@bat-yam.muni.ilאיתן בראש <Eitanb@ws-
שלום לכל
 :Subject zimmerman2@bezeqint.net ;>law.co.ilמכרז אצטדיון בת ים
אריאל שיין,
בברכה,
אריאל
מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה.
המכובדים,
עו"ד ולדמן סומך ,משרד עורכי דין בית גרניט ,החילזון  ,5רמת גן  5252269טל03- :
 ,6938266פקס'office@ws-"mailto:office@ws-law.co.il" HYPERLINK 03-6938268 :
law.co.il
 :Fromאריאל שיין [mailto:Ariel@ws-
לעינכם תשובות העירייה Yoav S
noaa@d-c.co.il; Gadi :To Wednesday, March 16, 2016 6:44 PM :Sent ]law.co.il
 :Cc >yoav@sgslaw.co.il< Yoav ;>gadi_bi@shikunbinui.com< Birkenfeldאסף
רג'ואן ( ;>asaf@bat-yam.muni.il< )asaf@bat-yam.muni.ilאיתן בראש <Eitanb@ws-
שלום לכל
 :Subject zimmerman2@bezeqint.net ;>law.co.ilמכרז אצטדיון בת ים
אריאל שיין,
בברכה,
אריאל
מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה.
המכובדים,
עו"ד ולדמן סומך ,משרד עורכי דין בית גרניט ,החילזון  ,5רמת גן  5252269טל03- :
 ,6938266פקס'office@ws-"mailto:office@ws-law.co.il" HYPERLINK 03-6938268 :
law.co.il
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 מעביר לכם מייל שהתקבל מהחברה,לקראת הנסיעה שלנו לדיסלדורף
,שלום לכולם
Chief Financial | Tal Raz
 טל,תודה
. לעדכונכם,בגרמניה
972-52-+ :Mobile City , 7010000, Israel a ha-Yarden st., Airport1 Officer
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | Phone: +972-3-630-1518 | 3699677
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
Sent: Monday, March 14, ]From: Claus Binz [mailto:cb@ifs-sport.com
Cc: HYPERLINK To: Tal Raz 2016 2:34 PM
n.inbar@htafc.co.il; HYPERLINK"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
nimrod.bo@gmail.com; HYPERLINK"mailto:nimrod.bo@gmail.com"
HYPERLINK ;a.eichholtz@bam-sports.de"mailto:a.eichholtz@bam-sports.de"
Peschers p.wolf@bam-deutschland.de; Heiner"mailto:p.wolf@bam-deutschland.de"
confirmation of Thanks for the
Hapoel Tel Aviv Subject: New Stadium for
In addition to getting to know each other .the meeting on 11th April in Dusseldorf
picture of construction We want develop a .1
:we have two goals for the meeting
To achieve a result for this point, .costs in Israel in comparison to the german market
describtion of the shell and core constructioon has made a BAM Construction
find this attached to this mail. In the next days I will Coface Arena Mainz. Please
additional description of the finishings. In preparation of the meeting I send you an
documents. This kindly ask to make a first estimate of the items referred to in the
Furthermore we .2
.Dusseldorf estimate, we would like to discuss with you in
the possibilities and term of our cooperation for the design and would like to discuss
The address of the BAM in Dusseldorf
.of a stadium in Tel Aviv construction
Phone: +48 211 506 643 00 Dusseldorf 40549 Heerdter Lohweg 35
:is
Courtyard - ,Mercure Hotel Dusseldorf Seestern - :Nearby are three hotels
Best
.Lindner Congress Hotel - Dusseldorf Seestern and
Beschreibung: Description: Description: Description:
Claus
,Regards
Dr. Claus Binz| cid:image001.png@01CE980B.A2B90620 :Description
Institut f?r Director Gesch?ftsf?hrender Gesellschafter | Managing
GmbH | Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen, Deutschland Sportst?ttenberatung
mailto:cb@ifs-" E: HYPERLINK | 92 T: +49 2251 149 88 66 | M: +49 171 344 88
HOMEPAGE: BESUCHEN SIE UNSERE
cb@ifs-sport.com"sport.com
HYPERLINK
"
http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicY2RmKLjIwGB7iIGh
KKfS0CBVr7ioTC83MTMnOTvpCg_Ry85P5eh1MjVOdklOc3AwMTc0IShKD8vsyS2KE4IzO7NC8pM680E6wso6SkwEpfv7y8XC8zrVi3uCC_qEQvJVWfAQIAZociBQ
Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
www.ifs-sport.de"Z&
Amtsgericht Bonn, HRB 11757 ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland
אני מציע שמישהו מכם יעביר את מכתב ההבהרה שלנו ישירות
, אמיר וניר היקרים,מני
 אנו העברנו לעורך הדין של.ים על מנת לחסוך בזמן-לאנשים המטפלים בענין בעיריית בת
 יואב,בברכה
. אולם רצוי שזה יגיע ישירות למי שמטפל בכך בעירייה,העירייה
Yoav S
שניצר
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נוכל לשאול גם האם ניתן להשתמש בשרותי חברה זרה בעלת נסיון הולם בתחום .האם יש
למישהו עוד הערות או הארות נשלח מה iPhone-שלי ?ב 13-במרץ  ,2016בשעה ,21:32
HYPERLINK< Amir G. Kabiri
בסעיף 11
" >kabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.comכתב/ה?:
עדיין מצויין שחייבים קבלן ישראלי בסדר גודל מסויים כלומר חברות מחו”ל לא יכולות להיות
חברות קבלניות מה שאומר שהם יהיו חייבות להתקשר עם גוף קבלני בארץ ושיגזור קופון
וכמובן יעלה את העלויות .קבלני משנה ,בעלי מקצוע ,נותני שירותים וספקים 11.1 .ביקש
המקים לבצע עבודות כלשהן במסגרת הפרויקט באמצעות קבלני משנה ,בעלי מקצוע,
נותני שירותים ו/או ספקים שונים )כל אחד מאלה יכונה ,להלן" :קבלן משנה" וביחד" :קבלני
המשנה"( ,יעשה כן רק באמצעות קבלן רשום בפנקס רשם הקבלנים בענף ) 100בניה( קבוצה ג'
בסיווג  5בעל ניסיון מוכח ,בביצוע עבודות קבלניות של לפחות  3שנים במהלך  5השנים
האחרונות בהיקף של  50מיליון  .₪מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המקים מתחייב ,כי
לצורך ביצוע עבודות הנדסה בנאיות )כהגדרת מונח זה בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,התשכ"ט (1969-יתקשר רק עם קבלני משנה ,שהינם קבלנים מוכרים ורשומים בפנקס
הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט-
_____ HYPERLINK< From: Yoav
 ,1969על תקנותיו.
"waizman To: meni >yoav@sgslaw.co.il"mailto:yoav@sgslaw.co.il
<Amir G. Kabiri ;>meni1@me.com"mailto:meni1@me.com" HYPERLINK
<Nir ;>kabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com" HYPERLINK
HYPERLINK< CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Inbar
"HYPERLINK< Cc: Eldad Noy >n.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il
"Sent: Sunday, March 13, 2016 >Eldad@sgslaw.co.il"mailto:Eldad@sgslaw.co.il
 :Subject 7:36 PMשאלה הבהרה  -מתוקן מני ,אמיר וניר היקרים ,בהמשך לשיחותינו
בימים האחרונים הננו מצרפים נוסח שאלות הבהרה שבדעתנו להוציא בדחיפות לעורכי הדין של
העירייה (כמחויב על פי תנאי המכרז) .אנא הודיעו לנו בדחיפות אם יש לכם הערות ו/או
תוספות לשאלות ההבהרה על מנת שנוכל לשגר את השאלות כאמור בכל ההקדם .לתשומת
ליבכם ,אחד מתנאי הסף של המכרז הינו שהמציע או מי מטעמו רכש את חוברת המכרז
והשאלה האם ניתן לייחס את רכישת חוברת המכרז לחברה החדשה שתגיש את
בברכה ,יואב.
ההצעה?
_____ From: Yoav
ניר ,מי קנה את החוברת מכרז? אמיר
<Amir G. Kabiri ;>meni1@me.com< waizman To: meni >yoav@sgslaw.co.il
<OFFICER Nir Inbar | CHIEF EXECUTIVE ;>kabiriamir@yahoo.com
<Sent: Sunday, March >Eldad@sgslaw.co.il< Cc: Eldad Noy >n.inbar@htafc.co.il
 :Subject 13, 2016 7:36 PMשאלה הבהרה  -מתוקן מני ,אמיר וניר היקרים ,בהמשך
לשיחותינו בימים האחרונים הננו מצרפים נוסח שאלות הבהרה שבדעתנו להוציא בדחיפות
לעורכי הדין של העירייה (כמחויב על פי תנאי המכרז) .אנא הודיעו לנו בדחיפות אם יש לכם
הערות ו/או תוספות לשאלות ההבהרה על מנת שנוכל לשגר את השאלות כאמור בכל
ההקדם .לתשומת ליבכם ,אחד מתנאי הסף של המכרז הינו שהמציע או מי מטעמו רכש את
חוברת המכרז והשאלה האם ניתן לייחס את רכישת חוברת המכרז לחברה החדשה שתגיש את
בברכה ,יואב.
ההצעה?
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בסעיף  11עדיין מצויין שחייבים קבלן ישראלי בסדר גודל מסויים כלומר חברות מחו”ל לא
יכולות להיות חברות קבלניות מה שאומר שהם יהיו חייבות להתקשר עם גוף קבלני בארץ
ושיגזור קופון וכמובן יעלה את העלויות .קבלני משנה ,בעלי מקצוע ,נותני שירותים וספקים.
 11.1ביקש המקים לבצע עבודות כלשהן במסגרת הפרויקט באמצעות קבלני משנה ,בעלי
מקצוע ,נותני שירותים ו/או ספקים שונים )כל אחד מאלה יכונה ,להלן" :קבלן משנה" וביחד:
"קבלני המשנה"( ,יעשה כן רק באמצעות קבלן רשום בפנקס רשם הקבלנים בענף ) 100בניה(
קבוצה ג' בסיווג  5בעל ניסיון מוכח ,בביצוע עבודות קבלניות של לפחות  3שנים במהלך 5
השנים האחרונות בהיקף של  50מיליון  .₪מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המקים מתחייב,
כי לצורך ביצוע עבודות הנדסה בנאיות )כהגדרת מונח זה בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,התשכ"ט (1969-יתקשר רק עם קבלני משנה ,שהינם קבלנים מוכרים ורשומים בפנקס
הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט-
 ,1969על תקנותיוwaizman To: meni >yoav@sgslaw.co.il< From: Yoav _____ .
<Nir Inbar | CHIEF ;>kabiriamir@yahoo.com< Amir G. Kabiri ;>meni1@me.com
Cc: Eldad Noy >n.inbar@htafc.co.il< OFFICER EXECUTIVE
< :Subject Sent: Sunday, March 13, 2016 7:36 PM >Eldad@sgslaw.co.ilשאלה
הבהרה  -מתוקן מני ,אמיר וניר היקרים ,בהמשך לשיחותינו בימים האחרונים הננו
מצרפים נוסח שאלות הבהרה שבדעתנו להוציא בדחיפות לעורכי הדין של העירייה (כמחויב על
פי תנאי המכרז) .אנא הודיעו לנו בדחיפות אם יש לכם הערות ו/או תוספות לשאלות ההבהרה
על מנת שנוכל לשגר את השאלות כאמור בכל ההקדם .לתשומת ליבכם ,אחד מתנאי הסף של
המכרז הינו שהמציע או מי מטעמו רכש את חוברת המכרז והשאלה האם ניתן לייחס את
בברכה ,יואב.
רכישת חוברת המכרז לחברה החדשה שתגיש את ההצעה?
בהמשך לשיחותינו בימים האחרונים הננו מצרפים נוסח שאלות
מני ,אמיר וניר היקרים,
הבהרה שבדעתנו להוציא בדחיפות לעורכי הדין של העירייה (כמחויב על פי תנאי המכרז) .אנא
הודיעו לנו בדחיפות אם יש לכם הערות ו/או תוספות לשאלות ההבהרה על מנת שנוכל לשגר את
לתשומת ליבכם ,אחד מתנאי הסף של המכרז הינו שהמציע
השאלות כאמור בכל ההקדם.
או מי מטעמו רכש את חוברת המכרז והשאלה האם ניתן לייחס את רכישת חוברת המכרז
יואב.
בברכה,
לחברה החדשה שתגיש את ההצעה?
הנני מצרף את מכתב ההערות ששלחנו בשעתו לעו"ד איתן בראש בסימון התיקונים
כפי שניתן להתרשם ,בחלק מהסוגיות
המתייחסים לאותן הערות בנוסח החדש של המכרז.
לא חלו כל שינויים לרבות בנושא עלויות הפיתוח והגדרתן ,הגם שנעשה שינוי עדיין לא ברור
ביחס לכספים
אילו עבודות פיתוח יושתו על הזוכה .יחד עם זאת :קיימים שינויים.1 :
שיתקבלו ממקורות ממשלתיים – הסעיף נמחק ,אולם אין הוראה מפורשת שהמציע רשאי
להנות מן הכספים מהמקורות הממשלתיים .2 .ביחס לתנאי הסף הורד כל נושא המחזור
הכספי של  ₪ 150,000,000לשנה .3 .הניקוד שונה באופן שההתקשרות עם קבוצת בליגת
העל ,קיבלה ניקוד של  25%במקום  10%בגרסה הקודמת .4 .בנושא הפיתוח נמחק אמנם
סעיף  6.6בפרק א' תיאור כללי של המכרז הקובע כי על המשתתפים במכרז לקחת בחשבון
במסגרת שיקוליהם ובתקציבם ,אף את ביצוע עבודות פיתוח המקרקעין הסמוכים לאיצטדיון,
על מנת שיתאימו לדרישות של הגורמים המוסמכים – מקומות חניה ,דרכי גישה וכו' ,אולם
עדיין ישנם סעיפים במכרז שמהם ניתן להסיק כי עבודות פיתוח מסוימות ולא ברורות במשמעם
Yoav S
יואב.
בברכה,
ובהיקפם יחולו על הזוכה.
הנני מצרף את מכתב ההערות ששלחנו בשעתו לעו"ד איתן בראש בסימון התיקונים
כפי שניתן להתרשם ,בחלק מהסוגיות
המתייחסים לאותן הערות בנוסח החדש של המכרז.
לא חלו כל שינויים לרבות בנושא עלויות הפיתוח והגדרתן ,הגם שנעשה שינוי עדיין לא ברור
ביחס לכספים
אילו עבודות פיתוח יושתו על הזוכה .יחד עם זאת :קיימים שינויים.1 :
שיתקבלו ממקורות ממשלתיים – הסעיף נמחק ,אולם אין הוראה מפורשת שהמציע רשאי
להנות מן הכספים מהמקורות הממשלתיים .2 .ביחס לתנאי הסף הורד כל נושא המחזור
הכספי של  ₪ 150,000,000לשנה .3 .הניקוד שונה באופן שההתקשרות עם קבוצת בליגת
העל ,קיבלה ניקוד של  25%במקום  10%בגרסה הקודמת .4 .בנושא הפיתוח נמחק אמנם
סעיף  6.6בפרק א' תיאור כללי של המכרז הקובע כי על המשתתפים במכרז לקחת בחשבון
במסגרת שיקוליהם ובתקציבם ,אף את ביצוע עבודות פיתוח המקרקעין הסמוכים לאיצטדיון,
על מנת שיתאימו לדרישות של הגורמים המוסמכים – מקומות חניה ,דרכי גישה וכו' ,אולם
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עדיין ישנם סעיפים במכרז שמהם ניתן להסיק כי עבודות פיתוח מסוימות ולא ברורות במשמעם
Yoav S
.יואב
,בברכה
.ובהיקפם יחולו על הזוכה
הפגישות בדיסלדורף מתוכננות להתקיים ביום
. תודה על העדכון,ניר
,שלום לכולם
 החזרה למחרת, בערב לדיסלדורף10/4 שלומי ואני נטוס מיום ראשון
. מהבוקר11/4 שני
,תודה
.נתעדכן ונהיה בקשר עד אז
. או כל אחד ע"פ הלו"ז שלו,בלילה כנראה
a ha-1 Officer Chief Financial | Tal Raz
טל
Phone: +972- | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel Yarden st., Airport
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | 3-630-1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
Sent: Wednesday, ]From: Nir Inbar | CEO [mailto:n.inbar@htafc.co.il
Tomer ;To: Tal Raz; David Bernheim; Shlomi Asraf February 24, 2016 5:14 PM
meni1@me.com); nimrod.bo@gmail.com; (  מני וייצמן:Cc Nesher | CFO
הי
Aviv Subject: RE: New Stadium for Hapoel Tel kabiriamir@yahoo.com
,בברכה
.נמרוד בוכמן המכותב למייל יצטרף מטעם המועדון לפגישה
,טל
Wednesday, February :Sent ]mailto:talr@shikunbinui.com[ From: Tal Raz
ניר
 מני:Cc To: David Bernheim; Shlomi Asraf; Tomer Nesher | CFO 24, 2016 9:49 AM
meni1@me.com); Nir Inbar | CEO; "mailto:meni1@me.com" HYPERLINK( וייצמן
Stadium for Hapoel Tel Subject: RE: New Operations Manager | Adam Danon
קיבלנו מהחברה בגרמניה מועדים חדשים לפגישה איתם
,בוקר טוב לכולם
Aviv
לשלומי ולי התאריכים
.)שלישי- (ראשון10-12/4 :מדובר על התאריכים
.בדיסלדורף
ממתין לפידבק כדי שנוכל
.נא בדיקתכם מי יכול להצטרף לנסיעה
.מסתדרים
Officer Chief Financial | Tal Raz
תודה טל
.להתארגן
Phone: | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel a ha-Yarden st., Airport1
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | +972-3-630-1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
cid:image001.jpg@01D16F25.249199D0
,Sent: Sunday From: Tal Raz
cid:image002.png@01D16F25.249199D0
 הפועל ת"א- ; תומר נשרBernheim; Shlomi Asraf To: David January 31, 2016 3:52 PM
Subject: FW: )t.nesher@htafc.co.il"mailto:t.nesher@htafc.co.il" HYPERLINK(
להלן מייל שקיבלתי מהחברה
,שלום לכולם
Aviv New Stadium for Hapoel Tel
 מוקדם ככל,מציע שנקיים שיחת ועידה קצרה בנושא
.בגרמניה
Officer Chief Financial | Tal Raz
.תודה
.האפשר
Phone: | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel a ha-Yarden st., Airport1
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | +972-3-630-1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
cid:image003.jpg@01D16F25.249199D0
From: Claus Binz
cid:image002.png@01D16F25.249199D0
To: Tal Raz PM Sent: Thursday, January 28, 2016 3:04 ][mailto:cb@ifs-sport.com
n.inbar@htafc.co.il; "mailto:n.inbar@htafc.co.il" Cc: Ronit Sagiv; HYPERLINK
;a.eichholtz@bam-sports.de"mailto:a.eichholtz@bam-sports.de" HYPERLINK
p.wolf@bam-deutschland.de; "mailto:p.wolf@bam-deutschland.de" HYPERLINK
Dear Mr.
Hapoel Tel Aviv Subject: New Stadium for Peschers Heiner
that the designated plot is not suitable after the municipality has recognized
,Raz
The .capacity, they looking for another opportunity for a new stadium in the desired
Weizmann has confirmed that the Coface Arena consultation with Hapoel and Mr
the new building (not the stadiums Budapest and Mainz should be the basis for
forward, I would like to make the following To move the project
.)Vienna
multi-day event (2-3 days) to BAM You are coming with a team for a :proposal
Arena Mainz) in Dusseldorf. There are all Sports (Construction Company of Coface
in paper and digital format and most of the documents of the Coface Arena Mainz
available. At this meeting the architect of the stadium, staff involved in Mainz is
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:meeting Objectives of the
.and we (IFS) could participate Assmann Ingenieure
construction costs Mainz / Tel Aviv on the basis of the technical Comparison of Coface specifications and the execution costs of 70% of the construction work of the
- ;Cost Effect earthquake class of Tel Aviv - ;)Arena Mainz (BAM prepares
Division of - ;)present Clarifying plot question (by then, suggestions of the city are
This event could be held in the
.Next steps - ;responsibilities in the realization
an Afterwards I consider
.February 2016, at your choice .24 - .12 period
of our appointment with Hapoel in Tel Aviv as appropriate to present the results
I would be pleased if
.discussions in Dusseldorf and coordinate the next steps
Dr. Claus
With best regards
.you would agree with this proposal
:Description: Description: Description :Description
Binz
Dr. Claus Binz| Gesch?ftsf?hrender cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
Sportst?ttenberatung GmbH | Josef- Institut f?r Director Gesellschafter | Managing
M: +49 171 | T: +49 2251 149 88 66 Deutschland ,Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen
cb@ifs-"mailto:cb@ifs-sport.com" 344 88 92 | E: HYPERLINK
HOMEPAGE: HYPERLINK BESUCHEN SIE UNSERE
sport.com
"
http://t.sidekickopen36.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X
ZsdDWszW7fKktR1qMyF6VRbxS056dvvwf3j4JDq02?t=http%3A%2F%2Fwebdefen
ce.global.blackspider.com%2Furlwrap%2F%3Fq%3DAXicE2RmKLjIwGB7iIGhKK
fSzCBVr7ioTC83MTMnOTvpCg_Ry85P5eh1CDYxdStJNXAyMzUyIShJDGnyKE4IzO7NC8pM680E6wmo6Sk
&si=5066331784740864&wEpfv7y8XC8zrVi3uCC_qEQvJVWfAQIA9fQgww%26Z
Gesch?ftsf?hrung:
www.ifs-sport.de"pi=b8ca41af-217f-481a-bef6-eec4e2b5bcac
Amtsgericht ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
Bonn, HRB 11757
מני וניר היקרים שוחחתי עם עורך הדין של עיריית בת ים עוד איתן בראש והוא הבהיר לי
()ריק
 שאלתי אותו לגבי המועדים להגשת ההצעה והו אמר שכאשר.שהם שוקדים על תיקון המכרז
Yoav S  בברכה יואב.יתפרסמו השינויים נוכל להגיש בקשה להארכת מועד
 איתן:From
Yoav S
מני וניר היקרים לעינכם המייל של היוץ המשפטי לעירייה
FW: מכרז
AM Sent: Wednesday, February 24, 2016 7:40 ]mailto:Eitanb@ws-law.co.il[ עיריית בת ים בראש
asaf@bat-< )asaf@bat-yam.muni.il(  אסף רג'ואן:Cc >yoav@sgslaw.co.il< To: Yoav
להקמת
יואב בוקר
 מכרז עיריית בת ים להקמת אצטדיון:Subject: RE >yam.muni.il
אצטדיון
בהמשך לשיחותינו רצ"ב פרסום בעיתון המאריך את המועד להגשת ההצעות עד ליום
,טוב
בימים הקרובים יועבר אליכם נוסח מכרז מעודכן בעקבות ההערות שעלו בכנס
22/3/16
]mailto:yoav@sgslaw.co.il[ From: Yoav
)3( איתן בראש
המציעים שהתקיים
 מכרז עיריית בת:Subject  איתן בראש:To Tuesday, February 16, 2016 5:15 PM :Sent
לא קיבלנו כל מענה לא לנושא דחיית המועד
,איתן היקר
ים להקמת אצטדיון
להגשת הצעות למכרז ולא מענה לשאלות ההבהרה שהמצאנו כבר לפני שבועות
Yoav  יואב,בברכה
.נודה על התייחסותך בכל ההקדם
.אחדים
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HYPERLINK< Nir Inbar | CEO ,8:50  בשעה,2016  בפבר׳24- מבחינתי מצוין ?ב,כן
 האם,נמרוד
?:ה/> כתבn.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
Sent: ]From: Tal Raz [mailto:talr@shikunbinui.com
?התאריכים נוחים לך
Tomer ;To: David Bernheim; Shlomi Asraf AM Wednesday, February 24, 2016 9:49
HYPERLINK(  מני וייצמן:Cc Nesher | CFO
Adam Danon | ;meni1@me.com); Nir Inbar | CEO"mailto:meni1@me.com"
בוקר טוב
Subject: RE: New Stadium for Hapoel Tel Aviv Operations Manager
מדובר
.קיבלנו מהחברה בגרמניה מועדים חדשים לפגישה איתם בדיסלדורף
,לכולם
נא
.לשלומי ולי התאריכים מסתדרים
.)שלישי- (ראשון10-12/4 :על התאריכים
תודה
.ממתין לפידבק כדי שנוכל להתארגן
.בדיקתכם מי יכול להצטרף לנסיעה
a ha-Yarden st., 1 Officer Chief Financial | Tal Raz
טל
Phone: +972-3-630- | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel Airport
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | 1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
Sent: Sunday, January From: Tal Raz
>image003.png< >image006.jpg<
 הפועל ת"א- ; תומר נשרTo: David Bernheim; Shlomi Asraf 31, 2016 3:52 PM
Subject: FW: )t.nesher@htafc.co.il"mailto:t.nesher@htafc.co.il" HYPERLINK(
להלן מייל שקיבלתי מהחברה
,שלום לכולם
New Stadium for Hapoel Tel Aviv
 מוקדם ככל,מציע שנקיים שיחת ועידה קצרה בנושא
.בגרמניה
Officer Chief Financial | Tal Raz
.תודה
.האפשר
Phone: | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel a ha-Yarden st., Airport1
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | +972-3-630-1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
From: Claus Binz [mailto:cb@ifs>image003.png< >image004.jpg<
Cc: Ronit To: Tal Raz PM Sent: Thursday, January 28, 2016 3:04 ]sport.com
n.inbar@htafc.co.il; "mailto:n.inbar@htafc.co.il" Sagiv; HYPERLINK
;a.eichholtz@bam-sports.de"mailto:a.eichholtz@bam-sports.de" HYPERLINK
p.wolf@bam-deutschland.de; "mailto:p.wolf@bam-deutschland.de" HYPERLINK
Dear Mr.
Hapoel Tel Aviv Subject: New Stadium for Peschers Heiner
that the designated plot is not suitable after the municipality has recognized
,Raz
The .capacity, they looking for another opportunity for a new stadium in the desired
Weizmann has confirmed that the Coface Arena consultation with Hapoel and Mr
the new building (not the stadiums Budapest and Mainz should be the basis for
forward, I would like to make the following To move the project
.)Vienna
multi-day event (2-3 days) to BAM You are coming with a team for a :proposal
Arena Mainz) in Dusseldorf. There are all Sports (Construction Company of Coface
in paper and digital format and most of the documents of the Coface Arena Mainz
available. At this meeting the architect of the stadium, staff involved in Mainz is
:meeting Objectives of the
.and we (IFS) could participate Assmann Ingenieure
construction costs Mainz / Tel Aviv on the basis of the technical Comparison of Coface specifications and the execution costs of 70% of the construction work of the
- ;Cost Effect earthquake class of Tel Aviv - ;)Arena Mainz (BAM prepares
Division of - ;)present Clarifying plot question (by then, suggestions of the city are
This event could be held in the
.Next steps - ;responsibilities in the realization
an Afterwards I consider
.February 2016, at your choice .24 - .12 period
of our appointment with Hapoel in Tel Aviv as appropriate to present the results
I would be pleased if
.discussions in Dusseldorf and coordinate the next steps
Dr. Claus
With best regards
.you would agree with this proposal
Claus Binz| Gesch?ftsf?hrender Gesellschafter | .Dr >image005.png<
Binz
Josef-Ruhr-Stra?e 30, | Institut f?r Sportst?ttenberatung GmbH Managing Director
E: | 92 T: +49 2251 149 88 66 | M: +49 171 344 88 53879 Euskirchen, Deutschland
BESUCHEN SIE
cb@ifs-sport.com"mailto:cb@ifs-sport.com" HYPERLINK
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HOMEPAGE: HYPERLINK UNSERE
"
http://t.sidekickopen36.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X
ZsdDWszW7fKktR1qMyF6VRbxS056dvvwf3j4JDq02?t=http%3A%2F%2Fwebdefen
ce.global.blackspider.com%2Furlwrap%2F%3Fq%3DAXicE2RmKLjIwGB7iIGhKK
fSzCBVr7ioTC83MTMnOTvpCg_Ry85P5eh1CDYxdStJNXAyMzUyIShJDGnyKE4IzO7NC8pM680E6wmo6Sk
&si=5066331784740864&wEpfv7y8XC8zrVi3uCC_qEQvJVWfAQIA9fQgww%26Z
Gesch?ftsf?hrung:
www.ifs-sport.de"pi=b37bf66a-c69f-4920-bb86-da576a8f2d20
Amtsgericht ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
Bonn, HRB
11757
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=b37bf66a-c69f-4920-bb86-da576a8f2d20&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
קיבלנו מהחברה בגרמניה מועדים חדשים לפגישה איתם
,בוקר טוב לכולם
לשלומי ולי התאריכים
.)שלישי- (ראשון10-12/4 :מדובר על התאריכים
.בדיסלדורף
ממתין לפידבק כדי שנוכל
.נא בדיקתכם מי יכול להצטרף לנסיעה
.מסתדרים
Officer Chief Financial | Tal Raz
תודה טל
.להתארגן
Phone: | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel a ha-Yarden st., Airport1
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | +972-3-630-1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
To: David January 31, 2016 3:52 PM ,Sent: Sunday From: Tal Raz
HYPERLINK(  הפועל ת"א- ; תומר נשרBernheim; Shlomi Asraf
Subject: FW: New Stadium for )t.nesher@htafc.co.il"mailto:t.nesher@htafc.co.il"
מציע
.להלן מייל שקיבלתי מהחברה בגרמניה
,שלום לכולם
Aviv Hapoel Tel
 מוקדם ככל,שנקיים שיחת ועידה קצרה בנושא
Officer Chief Financial | Tal Raz
.תודה
.האפשר
Phone: | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel a ha-Yarden st., Airport1
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | +972-3-630-1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
Sent: Thursday, January ]From: Claus Binz [mailto:cb@ifs-sport.com
Cc: Ronit Sagiv; HYPERLINK To: Tal Raz PM 28, 2016 3:04
n.inbar@htafc.co.il; HYPERLINK"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
HYPERLINK ;a.eichholtz@bam-sports.de"mailto:a.eichholtz@bam-sports.de"
Heiner Peschers ;p.wolf@bam-deutschland.de"mailto:p.wolf@bam-deutschland.de"
after the
,Dear Mr. Raz
for Hapoel Tel Aviv Subject: New Stadium
that the designated plot is not suitable for a new stadium municipality has recognized
The consultation with .capacity, they looking for another opportunity in the desired
Weizmann has confirmed that the Coface Arena Mainz should be the Hapoel and Mr
To move
.)the new building (not the stadiums Budapest and Vienna basis for
You are coming :forward, I would like to make the following proposal the project
multi-day event (2-3 days) to BAM Sports (Construction Company with a team for a
Arena Mainz) in Dusseldorf. There are all documents of the Coface Arena of Coface
in paper and digital format and most of the staff involved in Mainz is Mainz
and we available. At this meeting the architect of the stadium, Assmann Ingenieure
Comparison of - :meeting Objectives of the
.(IFS) could participate
specifications and construction costs Mainz / Tel Aviv on the basis of the technical
Coface Arena Mainz the execution costs of 70% of the construction work of the
Clarifying plot - ;Cost Effect earthquake class of Tel Aviv - ;)(BAM prepares
responsibilities Division of - ;)present question (by then, suggestions of the city are
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.24 - .12 This event could be held in the period
.Next steps - ;in the realization
an appointment with Afterwards I consider
.February 2016, at your choice
of our discussions in Hapoel in Tel Aviv as appropriate to present the results
I would be pleased if you would agree
.Dusseldorf and coordinate the next steps
Dr. Claus
With best regards
.with this proposal
:Description: Description: Description :Description
Binz
Dr. Claus Binz| Gesch?ftsf?hrender cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
Sportst?ttenberatung GmbH | Josef- Institut f?r Director Gesellschafter | Managing
M: +49 171 | T: +49 2251 149 88 66 Deutschland ,Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen
cb@ifs-"mailto:cb@ifs-sport.com" 344 88 92 | E: HYPERLINK
HOMEPAGE: HYPERLINK BESUCHEN SIE UNSERE
sport.com
"
http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicE2RmKLjIwGB7iIGhK
KfSzCBVr7ioTC83MTMnOTvpCg_Ry85P5eh1CDYxdStJNXAyMzUyIShJDGnyKE4IzO7NC8pM680E6wmo6Sk
www.ifs-"Z&wEpfv7y8XC8zrVi3uCC_qEQvJVWfAQIA9fQgww
Gesch?ftssitz: Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
sport.de
Amtsgericht Bonn, HRB 11757 ,Euskirchen, Deutschland
 איתן בראש:From
Yoav
.ים-לתשומת לבכם תשובת היועץ המשפטי של עיריית בת
FW: מכרז
To: PM Sent: Wednesday, February 17, 2016 1:20 ]mailto:Eitanb@ws-law.co.il[ עיריית בת ים
יואב
 מכרז עיריית בת ים להקמת אצטדיון:Subject: RE >yoav@sgslaw.co.il< Yoav
להקמת
 הודעה.22/3/2016 -תצא הודעה בזמן הקרוב שמועד הגשת ההצעות ידחה ל
,שלום רב
אצטדיון
From: Yoav
)3( איתן בראש
.מסודרת תצא אני מאמין עד מחר
 איתן:To Sent: Tuesday, February 16, 2016 5:15 PM ][mailto:yoav@sgslaw.co.il
לא קיבלנו כל
,איתן היקר
 מכרז עיריית בת ים להקמת אצטדיון:Subject בראש
מענה לא לנושא דחיית המועד להגשת הצעות למכרז ולא מענה לשאלות ההבהרה שהמצאנו
 יואב,בברכה
.נודה על התייחסותך בכל ההקדם
.כבר לפני שבועות אחדים
Yoav
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We will be happy to meet yuo in
.Thank you for the invitation
,Claus Dear
I just want to make
.)Sunday-Tuesday( Dusseldorf, probably at the Feb 21-23
representative from the ‘Hapoel Tel-Aviv’ will be joining us as sure, that the
,Best regards
.I suggest that we will be in touch in the next few days
.well
a ha-1 Officer Chief Financial | Tal Raz
Tal Raz
Phone: | 2-3699677 972-5+ :Mobile City , 7010000, Israel Yarden st., Airport
HYPERLINK Fax: +972-3-630-1116 | +972-3-630-1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
Sent: Thursday, January ]From: Claus Binz [mailto:cb@ifs-sport.com
;Cc: Ronit Sagiv; n.inbar@htafc.co.il To: Tal Raz PM 28, 2016 3:04
Subject: a.eichholtz@bam-sports.de; p.wolf@bam-deutschland.de; Heiner Peschers
after the municipality
,Dear Mr. Raz
Aviv New Stadium for Hapoel Tel
that the designated plot is not suitable for a new stadium in the has recognized
The consultation with .capacity, they looking for another opportunity desired
Weizmann has confirmed that the Coface Arena Mainz should be the Hapoel and Mr
To move
.)the new building (not the stadiums Budapest and Vienna basis for
You are coming :forward, I would like to make the following proposal the project
multi-day event (2-3 days) to BAM Sports (Construction Company with a team for a
Arena Mainz) in Dusseldorf. There are all documents of the Coface Arena of Coface
in paper and digital format and most of the staff involved in Mainz is Mainz
and we available. At this meeting the architect of the stadium, Assmann Ingenieure
Comparison of - :meeting Objectives of the
.(IFS) could participate
specifications and construction costs Mainz / Tel Aviv on the basis of the technical
Coface Arena Mainz the execution costs of 70% of the construction work of the
Clarifying plot - ;Cost Effect earthquake class of Tel Aviv - ;)(BAM prepares
responsibilities Division of - ;)present question (by then, suggestions of the city are
.24 - .12 This event could be held in the period
.Next steps - ;in the realization
an appointment with Afterwards I consider
.February 2016, at your choice
of our discussions in Hapoel in Tel Aviv as appropriate to present the results
I would be pleased if you would agree
.Dusseldorf and coordinate the next steps
Dr. Claus
With best regards
.with this proposal
:Description: Description: Description :Description
Binz
Dr. Claus Binz| Gesch?ftsf?hrender cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
Josef- | Institut f?r Sportst?ttenberatung GmbH Gesellschafter | Managing Director
T: +49 2251 149 88 66 | M: +49 171 Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen, Deutschland
cb@ifs-"mailto:cb@ifs-sport.com" E: HYPERLINK | 92 344 88
HOMEPAGE: HYPERLINK BESUCHEN SIE UNSERE
sport.com
"
http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicE2RmKLjIwGB7iIGhK
KfSzCBVr7ioTC83MTMnOTvpCg_Ry85P5eh1CDYxdStJNXAyMzUyIShJDGnyKE4IzO7NC8pM680E6wmo6Sk
www.ifs-"Z&wEpfv7y8XC8zrVi3uCC_qEQvJVWfAQIA9fQgww
Gesch?ftssitz: Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
sport.de
Amtsgericht Bonn, HRB 11757 ,Euskirchen, Deutschland
. מציע כי תאשר לו עקרונית ונתחיל לקדם לוגיסטית. הביקור נכון מיידית בכל מקרה,מסכים
HYPERLINK< Tal Raz ,10:03  בשעה,2016  בפבר׳3- שלי ?בiPhone-נשלח מה
שלום
?:ה/> כתבtalr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
 מעביר שוב לעיונכם את המייל,בהמשך לשיחה שקיימנו אתמול בנושא הנ"ל
,לכולם
 צריך, לדעתי. שבו הם מזמינים אותנו לביקור בארנה בדיסלדורף,שקיבלתי מהחברה בגרמניה
,תודה
.מחכה לפידבק מכם
.בכל אופן להיענות להזמנה
a ha-Yarden st., 1 Officer Chief Financial | Tal Raz
טל
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Phone: +972-3-630- | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel Airport
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | 1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
To: David January 31, 2016 3:52 PM ,Sent: Sunday From: Tal Raz
HYPERLINK(  הפועל ת"א- ; תומר נשרBernheim; Shlomi Asraf
Subject: FW: New Stadium for )t.nesher@htafc.co.il"mailto:t.nesher@htafc.co.il"
מציע
.להלן מייל שקיבלתי מהחברה בגרמניה
,שלום לכולם
Aviv Hapoel Tel
 מוקדם ככל,שנקיים שיחת ועידה קצרה בנושא
Officer Chief Financial | Tal Raz
.תודה
.האפשר
Phone: | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel a ha-Yarden st., Airport1
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | +972-3-630-1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
Sent: ]From: Claus Binz [mailto:cb@ifs-sport.com
>image005.jpg<
Cc: Ronit Sagiv; HYPERLINK To: Tal Raz PM Thursday, January 28, 2016 3:04
n.inbar@htafc.co.il; HYPERLINK"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
HYPERLINK ;a.eichholtz@bam-sports.de"mailto:a.eichholtz@bam-sports.de"
Peschers p.wolf@bam-deutschland.de; Heiner"mailto:p.wolf@bam-deutschland.de"
after the
,Dear Mr. Raz
Tel Aviv Subject: New Stadium for Hapoel
that the designated plot is not suitable for a new stadium municipality has recognized
The consultation with .capacity, they looking for another opportunity in the desired
Weizmann has confirmed that the Coface Arena Mainz should be the Hapoel and Mr
To move
.)the new building (not the stadiums Budapest and Vienna basis for
You are coming :forward, I would like to make the following proposal the project
multi-day event (2-3 days) to BAM Sports (Construction Company with a team for a
Arena Mainz) in Dusseldorf. There are all documents of the Coface Arena of Coface
in paper and digital format and most of the staff involved in Mainz is Mainz
and we available. At this meeting the architect of the stadium, Assmann Ingenieure
Comparison of - :meeting Objectives of the
.(IFS) could participate
specifications and construction costs Mainz / Tel Aviv on the basis of the technical
Coface Arena Mainz the execution costs of 70% of the construction work of the
Clarifying plot - ;Cost Effect earthquake class of Tel Aviv - ;)(BAM prepares
responsibilities Division of - ;)present question (by then, suggestions of the city are
.24 - .12 This event could be held in the period
.Next steps - ;in the realization
an appointment with Afterwards I consider
.choice February 2016, at your
of our discussions in Hapoel in Tel Aviv as appropriate to present the results
I would be pleased if you would agree
.Dusseldorf and coordinate the next steps
Dr. Claus
With best regards
.with this proposal
Claus Binz| Gesch?ftsf?hrender Gesellschafter | .Dr >image006.png<
Binz
Josef-Ruhr-Stra?e 30, | Institut f?r Sportst?ttenberatung GmbH Managing Director
E: | 92 T: +49 2251 149 88 66 | M: +49 171 344 88 53879 Euskirchen, Deutschland
BESUCHEN SIE
cb@ifs-sport.com"mailto:cb@ifs-sport.com" HYPERLINK
HOMEPAGE: HYPERLINK UNSERE
"
http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicE2RmKLjIwGB7iIGhK
KfSzCBVr7ioTC83MTMnOTvpCg_Ry85P5eh1CDYxdStJNXAyMzUyIShJDGnyKE4IzO7NC8pM680E6wmo6Sk
www.ifs-"Z&wEpfv7y8XC8zrVi3uCC_qEQvJVWfAQIA9fQgww
Gesch?ftssitz: Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
sport.de
Amtsgericht Bonn, HRB 11757 ,Euskirchen, Deutschland
 מעביר שוב לעיונכם את המייל,בהמשך לשיחה שקיימנו אתמול בנושא הנ"ל
,שלום לכולם
 צריך, לדעתי. שבו הם מזמינים אותנו לביקור בארנה בדיסלדורף,שקיבלתי מהחברה בגרמניה
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RE: New
Stadium for

17510

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

,תודה
.מחכה לפידבק מכם
.בכל אופן להיענות להזמנה
a ha-Yarden st., 1 Officer Chief Financial | Tal Raz
טל
Phone: +972-3-630- | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel Airport
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | 1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
To: David January 31, 2016 3:52 PM ,Sent: Sunday From: Tal Raz
Subject: FW: )t.nesher@htafc.co.il(  הפועל ת"א- ; תומר נשרBernheim; Shlomi Asraf
להלן מייל שקיבלתי מהחברה
,שלום לכולם
Aviv New Stadium for Hapoel Tel
 מוקדם ככל,מציע שנקיים שיחת ועידה קצרה בנושא
.בגרמניה
Officer Chief Financial | Tal Raz
.תודה
.האפשר
Phone: | 972-52-3699677+ :Mobile City , 7010000, Israel a ha-Yarden st., Airport1
HYPERLINK 972-3-630-1116+ :Fax | +972-3-630-1518
www.shikunbinui.co.il | talr@shikunbinui.com"mailto:talr@shikunbinui.com"
Sent: Thursday, January ]From: Claus Binz [mailto:cb@ifs-sport.com
Cc: Ronit Sagiv; HYPERLINK To: Tal Raz PM 28, 2016 3:04
n.inbar@htafc.co.il; HYPERLINK"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
HYPERLINK ;a.eichholtz@bam-sports.de"mailto:a.eichholtz@bam-sports.de"
Peschers p.wolf@bam-deutschland.de; Heiner"mailto:p.wolf@bam-deutschland.de"
after the
,Dear Mr. Raz
Hapoel Tel Aviv Subject: New Stadium for
that the designated plot is not suitable for a new stadium municipality has recognized
The consultation with .capacity, they looking for another opportunity in the desired
Weizmann has confirmed that the Coface Arena Mainz should be the Hapoel and Mr
To move
.)the new building (not the stadiums Budapest and Vienna basis for
You are coming :forward, I would like to make the following proposal the project
multi-day event (2-3 days) to BAM Sports (Construction Company with a team for a
Arena Mainz) in Dusseldorf. There are all documents of the Coface Arena of Coface
in paper and digital format and most of the staff involved in Mainz is Mainz
and we available. At this meeting the architect of the stadium, Assmann Ingenieure
Comparison of - :meeting Objectives of the
.(IFS) could participate
and construction costs Mainz / Tel Aviv on the basis of the technical specifications
Mainz the execution costs of 70% of the construction work of the Coface Arena
Clarifying plot - ;earthquake class of Tel Aviv Cost Effect - ;)(BAM prepares
Division of responsibilities - ;)question (by then, suggestions of the city are present
This event could be held in the period 12. - 24.
.Next steps - ;realization in the
Afterwards I consider an appointment with
.your choice February 2016, at
in Hapoel in Tel Aviv as appropriate to present the results of our discussions
I would be pleased if you would agree
.Dusseldorf and coordinate the next steps
Dr. Claus
With best regards
.with this proposal
:Description: Description: Description :Description
Binz
Dr. Claus Binz| Gesch?ftsf?hrender cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
Sportst?ttenberatung GmbH | Josef- Institut f?r Director Gesellschafter | Managing
M: +49 171 | T: +49 2251 149 88 66 Deutschland ,Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen
cb@ifs-"mailto:cb@ifs-sport.com" 344 88 92 | E: HYPERLINK
HOMEPAGE: HYPERLINK BESUCHEN SIE UNSERE
sport.com
"
http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicE2RmKLjIwGB7iIGhK
KfSzCBVr7ioTC83MTMnOTvpCg_Ry85P5eh1CDYxdStJNXAyMzUyIShJDGnyKE4IzO7NC8pM680E6wmo6Sk
www.ifs-"Z&wEpfv7y8XC8zrVi3uCC_qEQvJVWfAQIA9fQgww
Gesch?ftssitz: Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
sport.de
Amtsgericht Bonn, HRB 11757 ,Euskirchen, Deutschland
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Hapoel Tel
Aviv

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

Yoav
From: Nir Perzlina
Yoav
אני לא קיבלתי כל תשובה
Oded :To Tuesday, January 19, 2016 12:07 PM :Sent ]mailto:nir@inproject.co.il[
Nir Inbar | CHIEF ;>yoav@sgslaw.co.il< Yoav ;>Oded@haushner.co.il< Haushner
:Subject: RE Cc: meni1@me.com >n.inbar@htafc.co.il< EXECUTIVE OFFICER
 מנכ"ל,ניר פרצלינה
?האם הגיעו תשובות מעיריית בת ים בהמשך למפגש
ים-מכרז בת
e- mobile. 972-54-3344111 office. 972-72-2221246
Perzlina, CEO Nir
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il" HYPERLINK .mail
מ
IN_logo_sign_mail
office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
Oded Haushner'; Yoav; Nir ' : אל16:58 2016  ינואר06  יום ד: נשלחNir Perzlina :את
- מכרז בת:RE : נושאmeni1@me.com : עותקCHIEF EXECUTIVE OFFICER | Inbar
,ניר פרצלינה
הם ביקשו לשלוח את השאלות מראש על מנת שיבואו עם תשובות
ים
e- mobile. 972-54-3344111 office. 972-72-2221246
Perzlina, CEO Nir מנכ"ל
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il" HYPERLINK .mail
מ
IN_logo_sign_mail
office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
16:53 2016  ינואר06  יום ד:] נשלחmailto:Oded@haushner.co.il[ Oded Haushner :את
: עותקPerzlina; Yoav; Nir Inbar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER Nir :אל
- מכרז בת:RE : נושאmeni1@me.com"mailto:meni1@me.com" HYPERLINK
עודד האושנר מהנדס אזרחי
 ינואר12 -יש להעלות את השאלות ב
ניר
ים
HYPERLINK 03-6254688 :ושמאי מקרקעין משרד
www.haushner.co.il"/http://www.haushner.co.il"
From: Nir Perzlina
cid:image002.png@01CEACD6.82258980
To: PM Sent: Wednesday, January 06, 2016 3:58 ][mailto:nir@inproject.co.il
;Cc: Oded Haushner EXECUTIVE OFFICER Yoav; Nir Inbar | CHIEF
- מכרז בת:Subject: RE meni1@me.com"mailto:meni1@me.com" HYPERLINK
תיקון.1  תיקונים2  במסמכים בוצעו,שלום עברתי על מסמכי המכרז המעודכנים
ים
 מ"ר למסחר לי לא ברור איפה המסחר כי לא צרפו את20,000 הוסיפו עוד.2 גוש וחלקה
 בכול מצב השטח גדל עפ"י שרטוט אחר שהם צרפו אבל זה גדל ע"ח שטח המיועד1נספח ז
)היום למרכז תחבורה (דפו של הרכבת) לי לא נראה שאפשר לשנות כזאת תב"ע (עודד מה דעתך
בנוסף הם עולים על מרכז הספורט הקיים האם הם באמת מתכוונים להרוס את הקאנטרי
 מנכ"ל,ניר פרצלינה
שלהם? בברכה מצ"ב המכרז הקודם יש את אותן הערות גם בחדש
e- mobile. 972-54-3344111 office. 972-72-2221246
Perzlina, CEO Nir
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il" HYPERLINK .mail
מ
IN_logo_sign_mail
office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
Nir Inbar | : אל19:36 2016  ינואר05  יום ג:] נשלחYoav [mailto:yoav@sgslaw.co.il :את
- מכרז בת:FW : נושאNir Perzlina : עותקOFFICER CHIEF EXECUTIVE
 נפלאות דרכי. מסתבר שנוסח המכרז שקיבלנו אינו הנוסח האחרון.נירים יקרים
ים
Yoav Shnitzer | Adv. |
. הנני מצרף את הנוסח העדכני שקיבלתי מעוד בראש.התבונה
| Israel | Menachem Begin St | Ramat-Gan 52681 7 .Co & Shnitzer, Gotlieb, Samet
F: +972 3 6113001 | E: HYPERLINK | 4239284 54 T: +972 3 6113000 | M:+972
S: | yoav@sgslaw.co.il"blocked::mailto:yoav@sgslaw.co.il"
and is confidential in this email The information logo http://www.sgslaw.co.il
by for the addressee| Access to this email solely privileged| It is intended is legally
recipient, any disclosure, anyone else is unauthorized| If you are not the intended
omitted to be taken in reliance on it, is or distribution or any action taken ,copying
]mailto:Eitanb@ws-law.co.il[  איתן בראש:From
|unlawful prohibited and may be
HYPERLINK< Yoav :To Tuesday, January 05, 2016 5:50 PM :Sent
יואב
ים- מכרז בת:Subject: RE >yoav@sgslaw.co.il"mailto:yoav@sgslaw.co.il"
 רצ"ב בשנית אנא אשר.מוזר שלחתי
,היי
From: Yoav
cid:image001.png@01D0C4A7.17FE03D0
קבלה
 איתן:To Sent: Tuesday, January 05, 2016 4:00 PM ][mailto:yoav@sgslaw.co.il
728  מתוך483 עמוד
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מזהה
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(פנימי של
צוות
)החקירה

,בהמשך לשיחתנו הטלפונית מאתמול
,איתן היקר
ים- מכרז בת:Subject בראש
Yoav
 יואב,בברכה
.או מעודכנים/לא קיבלתי כל מסמכי מכרז חדשים ו
Menachem Begin St | Ramat-Gan 7 .Co & Shnitzer, Gotlieb, Samet | .Shnitzer | Adv
F: +972 3 6113001 | E: | T: +972 3 6113000 | M:+972 54 4239284 | 52681 | Israel
S: | yoav@sgslaw.co.il"blocked::mailto:yoav@sgslaw.co.il" HYPERLINK
and is confidential in this email The information logo http://www.sgslaw.co.il
by addressee| Access to this email solely for the It is intended |is legally privileged
recipient, any disclosure, anyone else is unauthorized| If you are not the intended
omitted to be taken in reliance on it, is or distribution or any action taken ,copying
|unlawful prohibited and may be
Nir Perzlina,  מנכ"ל,ניר פרצלינה
?האם הגיעו תשובות מעיריית בת ים בהמשך למפגש
HYPERLINK .e-mail mobile. 972-54-3344111 office. 972-72-2221246
CEO
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il"
מ
IN_logo_sign_mail
office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
Oded Haushner'; Yoav; Nir ' : אל16:58 2016  ינואר06  יום ד: נשלחNir Perzlina :את
- מכרז בת:RE : נושאmeni1@me.com : עותקCHIEF EXECUTIVE OFFICER | Inbar
,ניר פרצלינה
הם ביקשו לשלוח את השאלות מראש על מנת שיבואו עם תשובות
ים
e- mobile. 972-54-3344111 office. 972-72-2221246
Perzlina, CEO Nir מנכ"ל
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il" HYPERLINK .mail
מ
IN_logo_sign_mail
office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
16:53 2016  ינואר06  יום ד:] נשלחmailto:Oded@haushner.co.il[ Oded Haushner :את
: עותקPerzlina; Yoav; Nir Inbar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER Nir :אל
- מכרז בת:RE : נושאmeni1@me.com"mailto:meni1@me.com" HYPERLINK
עודד האושנר מהנדס אזרחי
 ינואר12 -יש להעלות את השאלות ב
ניר
ים
HYPERLINK 03-6254688 :ושמאי מקרקעין משרד
www.haushner.co.il"/http://www.haushner.co.il"
From: Nir Perzlina
cid:image002.png@01CEACD6.82258980
To: PM Sent: Wednesday, January 06, 2016 3:58 ][mailto:nir@inproject.co.il
;Cc: Oded Haushner EXECUTIVE OFFICER Yoav; Nir Inbar | CHIEF
- מכרז בת:Subject: RE meni1@me.com"mailto:meni1@me.com" HYPERLINK
תיקון.1  תיקונים2  במסמכים בוצעו,שלום עברתי על מסמכי המכרז המעודכנים
ים
 מ"ר למסחר לי לא ברור איפה המסחר כי לא צרפו את20,000 הוסיפו עוד.2 גוש וחלקה
 בכול מצב השטח גדל עפ"י שרטוט אחר שהם צרפו אבל זה גדל ע"ח שטח המיועד1נספח ז
)היום למרכז תחבורה (דפו של הרכבת) לי לא נראה שאפשר לשנות כזאת תב"ע (עודד מה דעתך
בנוסף הם עולים על מרכז הספורט הקיים האם הם באמת מתכוונים להרוס את הקאנטרי
 מנכ"ל,ניר פרצלינה
שלהם? בברכה מצ"ב המכרז הקודם יש את אותן הערות גם בחדש
e- mobile. 972-54-3344111 office. 972-72-2221246
Perzlina, CEO Nir
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il" HYPERLINK .mail
מ
IN_logo_sign_mail
office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
Nir Inbar | : אל19:36 2016  ינואר05  יום ג:] נשלחYoav [mailto:yoav@sgslaw.co.il :את
- מכרז בת:FW : נושאNir Perzlina : עותקOFFICER CHIEF EXECUTIVE
 נפלאות דרכי. מסתבר שנוסח המכרז שקיבלנו אינו הנוסח האחרון.נירים יקרים
ים
Yoav Shnitzer | Adv. |
. הנני מצרף את הנוסח העדכני שקיבלתי מעוד בראש.התבונה
| Israel | Menachem Begin St | Ramat-Gan 52681 7 .Co & Shnitzer, Gotlieb, Samet
F: +972 3 6113001 | E: HYPERLINK | 4239284 54 T: +972 3 6113000 | M:+972
S: | yoav@sgslaw.co.il"blocked::mailto:yoav@sgslaw.co.il"
and is confidential in this email The information logo http://www.sgslaw.co.il
by for the addressee| Access to this email solely privileged| It is intended is legally
recipient, any disclosure, anyone else is unauthorized| If you are not the intended
omitted to be taken in reliance on it, is or distribution or any action taken ,copying
]mailto:Eitanb@ws-law.co.il[  איתן בראש:From
|unlawful prohibited and may be
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HYPERLINK< Yoav :To Tuesday, January 05, 2016 5:50 PM :Sent
ים- מכרז בת:Subject: RE >yoav@sgslaw.co.il"mailto:yoav@sgslaw.co.il"
 רצ"ב בשנית אנא אשר.מוזר שלחתי
,היי
From: Yoav
cid:image001.png@01D0C4A7.17FE03D0
קבלה
 איתן:To Sent: Tuesday, January 05, 2016 4:00 PM ][mailto:yoav@sgslaw.co.il
,בהמשך לשיחתנו הטלפונית מאתמול
,איתן היקר
ים- מכרז בת:Subject בראש
Yoav
 יואב,בברכה
.או מעודכנים/לא קיבלתי כל מסמכי מכרז חדשים ו
Menachem Begin St | Ramat-Gan 7 .Co & Shnitzer, Gotlieb, Samet | .Shnitzer | Adv
F: +972 3 6113001 | E: | T: +972 3 6113000 | M:+972 54 4239284 | 52681 | Israel
S: | yoav@sgslaw.co.il"blocked::mailto:yoav@sgslaw.co.il" HYPERLINK
and is confidential in this email The information logo http://www.sgslaw.co.il
by addressee| Access to this email solely for the It is intended |is legally privileged
recipient, any disclosure, anyone else is unauthorized| If you are not the intended
omitted to be taken in reliance on it, is or distribution or any action taken ,copying
|unlawful prohibited and may be
Perzlina פרצלינה ניר
 שלiPhone :האם עודד האושנר שלח משהוא? נשלח מ
Inbar | Nir ,22:19  בשעה,2016  בינו׳10-?ב
+972-54-3344111:נייד
.Nir
HYPERLINK< CHIEF EXECUTIVE OFFICER
הערה
,הי יואב
?:ה/> כתבn.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
 באם נאלץ לחפור שטחי, משכך.נוספת הקשורה במכרז – לא מוגדרים שטחי חניה לאיצטדיון
 העירייה חייבת להקצות שטחי חניה.מ יורו10-חניה תת קרקעיים עלות הפרוייקט תתייקר בכ
Nir ,Sincerely
 ניר,בברכה
.יעודיים ולהקצותם כשטחים נוספים לפרוייקט
Inline image HTA FC / CEO Inbar
1
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=8af8295e-6dd5-4886-a33a-f3ab6d9cb284&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
יואב
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Re: הערה
 בת- נוספת
ים

17892

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

 הם מדברים על איצטדיון זהה למיינץ בו ביקרתי (איצטדיון מדהים!) אבל עם.עברתי על ההצעה
 אפשרויות שכוללות רק תכנון או רק תכנון עם3  הם מציעים. מושבים31,000-פינות סגורות ו
 המחיר שהם נוקבים הוא: הבעיה העיקרית היא העלות.ליווי או את כל החבילה של הבניה
 בהערכה גסה מדובר על. מיליון יורו כאשר יש עוד הרבה מאוד דברים שלא כלולים62-למעלה מ
 צריך.)' חריגות וכו, מיליון יורו לדעתי לכל הפחות (כולל הפיתוח של המסביב80-עלות של כ
 בנוסף חייבים.שאדם מטעמנו ידבר איתם ויבין את הפרטים ומדוע המחיר עלה לכל כך הרבה
-  לגבי פרצלינה.לנסות לקדם את נושא הקרן כי אם זה באמת קיים אז זה פותר את כל הבעיות
 אבל צריכים להיות,אנחנו צריכים עין של איש מקצוע מטעמנו עם ניסיון בתחום וזה ברור
2016-01-06 .זהירים עם כל אחד שיהיה לו אינטרס גם להכנס לפרויקט ולהרוויח כאן בנוסף
HYPERLINK< GMT+01:00 Nir Inbar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER 19:26
 עדכנו. מצ"ב ההצעה המודולארית:>n.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
From: Claus Binz [mailto:HYPERLINK
.אם להעביר גם לשניצר ופרצלינה
Sent: Wednesday, January 06, 2016 ]cb@ifs-sport.com"mailto:cb@ifs-sport.com"
Subject: Offer Stadium OFFICER To: Nir Inbar | CHIEF EXECUTIVE 6:07 PM
as agreed you find attached our offer for a new stadium
,Dear Nir
Yam Bat
Description: Description:
Claus
,Best regards
.Yam in Bat
Dr. Claus cid:image001.png@01CE980B.A2B90620 :Description: Description
Institut f?r Director Binz| Gesch?ftsf?hrender Gesellschafter | Managing
Deutschland ,Sportst?ttenberatung GmbH | Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen
mailto:cb@ifs-" M: +49 171 344 88 92 | E: HYPERLINK | T: +49 2251 149 88 66
HOMEPAGE: BESUCHEN SIE UNSERE
cb@ifs-sport.com"sport.com
HYPERLINK
"
http://t.sidekickopen36.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X
ZsdDWszW7fKktR1qMyF6VRbxS056dvvwf3j4JDq02?t=http%3A%2F%2Fwww.ifspi=b182e4ed-fa33-44cd-9032-&si=5066331784740864&sport.de%2F
Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
www.ifs-sport.de"d30a2e321acb
Amtsgericht Bonn, HRB ,Gesch?ftssitz: Euskirchen, Deutschland
11757
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=b182e4ed-fa33-44cd-9032-d30a2e321acb&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
 צריך לתכנן. זה לא יעבוד,בתכנון שלהם האצטדיון ממש מגיע עד לכביש מעבר לחניות הקיים
 אחרת זה כמעט בלתי אפשרי שכן כל השטחים מסביב לשטח המוקצה כבר,אצטדיון קטן יותר
 זה דורש בדיקה רצינית כבר מחר וקבלת הצעה לסרטוט של,מנוצלים עפ"י הסרטוט שלהם
 שאני חוזר ואומר שהוא הכי פרקטי להפועל,אצטדיון קטן יותר אשר זהה לזה בבודפשט
. יותר קטן אמנם אך שטחי מסחר מנוצלים היטב והרבה יותר מרשים,) מקומות24,000(
January 2016 Sent: Thursday, 7 EXECUTIVE OFFICER From: Nir Inbar | CHIEF
Stadium Bat Subject: Fwd: New Amir G. Kabiri ;To: meni1@me.com 3:22 PM
From: Claus Binz
:Begin forwarded message iPhone Sent from my
Yam
Date: 7 January 2016 >cb@ifs-sport.com"mailto:cb@ifs-sport.com" HYPERLINK<
HYPERLINK" :To at 13:13:42 GMT+2
HYPERLINK< "n.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
Cc: International Sports >n.inbar@htafc.co.il"mailto:n.inbar@htafc.co.il"
,>isd@mailbox.org"mailto:isd@mailbox.org" HYPERLINK< Development ISD
HYPERLINK< "Empacher, Sascha"
HYPERLINK< kulmueller ,>empacher@spocs.eu"mailto:empacher@spocs.eu"
Subject: New Stadium Bat >kulmueller@gmx.de"mailto:kulmueller@gmx.de"
I want to tell you why the price of the First Offer in the
,Dear Nir
Yam
th December 2015 is now in the new offer much higher. There are two11 letter from
price, which states that the The price in the First Offer was a target
:reasons
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approximately 32,000 seats in Germany is for extension of the stadium from Mainz to
week for the First Offer in which I could not clarify € 48 million possible. I had one
planning of We then assumed that we can use the
.will be how the price in Israel
planning. This is Mainz one-to-one. It is now clear that we need to develop a new
and thus the statics of the because Tel Aviv is located in the highest earthquake class
the result of significantly higher stadium must be completely different. This has
The second reason
.previously thought planning costs (even for offer 1 + 2) than
the price difference between For .construction costs in Israel are the general higher
legal Difference in the .1 :into account Germany and Israel four factors have to take
Personnel costs .2 ,requirements and building standards between Israel and Germany
of the Israeli construction Material costs .3 ,construction market of the Israeli
Clarification on No. 1
.Margin of Israeli construction company .4 ,market
The .requires a lot of effort, which is estimated by us with about 3 months
made at short notice by us. We know that the clarification to No. 2 and 3 may be
lower. For this, however, the costs of certain materials personnel costs are slightly
Because of the lack of clarity on .position of Israel are higher due to the island
costs has The increase of the
."German" still points 1-3 we have called our prices
calculate with a much resulted from the fact that the Israeli construction companies
lowest (2%). If our Israeli higher margin than the German, who have the world's
that is lower than the normal market construction partner is satisfied with a margin
The First Offer is always an indicative price which
.margin, the price goes down
a very uncertain calculation basis, as I pointed out in the letter from is being built on
indicative and not the Also, the current bid price is still
.December 2015 11th
that we are also with this higher price still very I want to point out
.contract price
The
.the approximately the same size Haifa Stadium far away from the costs of
red line on the site ( location makes me great concerns. The by the city offered plot
enough. Even the plot adopted by us plan) is even for a much smaller stadium not big
seats, since next to it is no space for parking is too small for a stadium with 30,000
think about whether built a smaller stadium there, or find left. We should therefore
Kind
.better I hope that you now understand our offer
.location another
Description: Description: :Description: Description
Claus ,regards
Institut f?r .Gerrit Binz M.A cid:image001.png@01CE980B.A2B90620
Josef-Ruhr-Stra?e 30, 53879 Euskirchen, Deutschland | Sportst?ttenberatung GmbH
mailto:g.binz@ifs-" E: HYPERLINK | 78 T: +49 2251 149 88 66 | M: +49 171 99 611
BESUCHEN SIE UNSERE NEUE
g.binz@ifs-sport.com"sport.com
www.ifs-"/http://www.ifs-sport.de" HOMEPAGE: HYPERLINK
Gesch?ftssitz: Gesch?ftsf?hrung: Dr. C. Binz, Dr. H. Peschers
sport.de
Amtsgericht Bonn, HRB 11757 ,Euskirchen, Deutschland
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 מנכ"ל,ניר פרצלינה
הם ביקשו לשלוח את השאלות מראש על מנת שיבואו עם תשובות
e- mobile. 972-54-3344111 office. 972-72-2221246
Perzlina, CEO Nir
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il" HYPERLINK .mail
מ
IN_logo_sign_mail
office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
16:53 2016  ינואר06  יום ד:] נשלחmailto:Oded@haushner.co.il[ Oded Haushner :את
: עותקPerzlina; Yoav; Nir Inbar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER Nir :אל
12 -יש להעלות את השאלות ב
ניר
ים- מכרז בת:RE : נושאmeni1@me.com
03-6254688 :עודד האושנר מהנדס אזרחי ושמאי מקרקעין משרד
ינואר
www.haushner.co.il"/http://www.haushner.co.il" HYPERLINK
From: Nir Perzlina
cid:image002.png@01CEACD6.82258980
To: PM Sent: Wednesday, January 06, 2016 3:58 ][mailto:nir@inproject.co.il
;Cc: Oded Haushner EXECUTIVE OFFICER Yoav; Nir Inbar | CHIEF
- מכרז בת:Subject: RE meni1@me.com"mailto:meni1@me.com" HYPERLINK
תיקון.1  תיקונים2  במסמכים בוצעו,שלום עברתי על מסמכי המכרז המעודכנים
ים
 מ"ר למסחר לי לא ברור איפה המסחר כי לא צרפו את20,000 הוסיפו עוד.2 גוש וחלקה
 בכול מצב השטח גדל עפ"י שרטוט אחר שהם צרפו אבל זה גדל ע"ח שטח המיועד1נספח ז
)היום למרכז תחבורה (דפו של הרכבת) לי לא נראה שאפשר לשנות כזאת תב"ע (עודד מה דעתך
בנוסף הם עולים על מרכז הספורט הקיים האם הם באמת מתכוונים להרוס את הקאנטרי
 מנכ"ל,ניר פרצלינה
שלהם? בברכה מצ"ב המכרז הקודם יש את אותן הערות גם בחדש
e- mobile. 972-54-3344111 office. 972-72-2221246
Perzlina, CEO Nir
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il" HYPERLINK .mail
מ
IN_logo_sign_mail
office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
Nir Inbar | : אל19:36 2016  ינואר05  יום ג:] נשלחYoav [mailto:yoav@sgslaw.co.il :את
- מכרז בת:FW : נושאNir Perzlina : עותקOFFICER CHIEF EXECUTIVE
 נפלאות דרכי. מסתבר שנוסח המכרז שקיבלנו אינו הנוסח האחרון.נירים יקרים
ים
Yoav Shnitzer | Adv. |
. הנני מצרף את הנוסח העדכני שקיבלתי מעוד בראש.התבונה
| Israel | Menachem Begin St | Ramat-Gan 52681 7 .Co & Shnitzer, Gotlieb, Samet
F: +972 3 6113001 | E: HYPERLINK | 4239284 54 T: +972 3 6113000 | M:+972
S: | yoav@sgslaw.co.il"blocked::mailto:yoav@sgslaw.co.il"
and is confidential in this email The information logo http://www.sgslaw.co.il
by for the addressee| Access to this email solely privileged| It is intended is legally
recipient, any disclosure, anyone else is unauthorized| If you are not the intended
omitted to be taken in reliance on it, is or distribution or any action taken ,copying
]mailto:Eitanb@ws-law.co.il[  איתן בראש:From
|unlawful prohibited and may be
HYPERLINK< Yoav :To Tuesday, January 05, 2016 5:50 PM :Sent
יואב
ים- מכרז בת:Subject: RE >yoav@sgslaw.co.il"mailto:yoav@sgslaw.co.il"
 רצ"ב בשנית אנא אשר.מוזר שלחתי
,היי
From: Yoav
cid:image001.png@01D0C4A7.17FE03D0
קבלה
 איתן:To Sent: Tuesday, January 05, 2016 4:00 PM ][mailto:yoav@sgslaw.co.il
,בהמשך לשיחתנו הטלפונית מאתמול
,איתן היקר
ים- מכרז בת:Subject בראש
Yoav
 יואב,בברכה
.או מעודכנים/לא קיבלתי כל מסמכי מכרז חדשים ו
Menachem Begin St | Ramat-Gan 7 .Co & Shnitzer, Gotlieb, Samet | .Shnitzer | Adv
F: +972 3 6113001 | E: | T: +972 3 6113000 | M:+972 54 4239284 | 52681 | Israel
S: | yoav@sgslaw.co.il"blocked::mailto:yoav@sgslaw.co.il" HYPERLINK
and is confidential in this email The information logo http://www.sgslaw.co.il
by addressee| Access to this email solely for the It is intended |is legally privileged
recipient, any disclosure, anyone else is unauthorized| If you are not the intended
omitted to be taken in reliance on it, is or distribution or any action taken ,copying
|unlawful prohibited and may be
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עודד האושנר מהנדס אזרחי ושמאי
 ינואר12 -יש להעלות את השאלות ב
ניר
HYPERLINK 03-6254688 :מקרקעין משרד
www.haushner.co.il"/http://www.haushner.co.il"
From: Nir Perzlina
cid:image002.png@01CEACD6.82258980
To: PM Sent: Wednesday, January 06, 2016 3:58 ][mailto:nir@inproject.co.il
;Cc: Oded Haushner EXECUTIVE OFFICER Yoav; Nir Inbar | CHIEF
שלום עברתי על מסמכי המכרז
ים- מכרז בת:Subject: RE meni1@me.com
 מ"ר20,000 הוסיפו עוד.2 תיקון גוש וחלקה.1  תיקונים2  במסמכים בוצעו,המעודכנים
 בכול מצב השטח גדל עפ"י שרטוט1למסחר לי לא ברור איפה המסחר כי לא צרפו את נספח ז
אחר שהם צרפו אבל זה גדל ע"ח שטח המיועד היום למרכז תחבורה (דפו של הרכבת) לי לא
נראה שאפשר לשנות כזאת תב"ע (עודד מה דעתך) בנוסף הם עולים על מרכז הספורט הקיים
האם הם באמת מתכוונים להרוס את הקאנטרי שלהם? בברכה מצ"ב המכרז הקודם יש את
office. 972-72Nir Perzlina, CEO  מנכ"ל,ניר פרצלינה
אותן הערות גם בחדש
HYPERLINK .e-mail mobile. 972-54-3344111 2221246
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il"
מ
IN_logo_sign_mail
office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
Nir Inbar | : אל19:36 2016  ינואר05  יום ג:] נשלחYoav [mailto:yoav@sgslaw.co.il :את
- מכרז בת:FW : נושאNir Perzlina : עותקOFFICER CHIEF EXECUTIVE
 נפלאות דרכי. מסתבר שנוסח המכרז שקיבלנו אינו הנוסח האחרון.נירים יקרים
ים
Yoav Shnitzer | Adv. |
. הנני מצרף את הנוסח העדכני שקיבלתי מעוד בראש.התבונה
| Israel | Menachem Begin St | Ramat-Gan 52681 7 .Co & Shnitzer, Gotlieb, Samet
F: +972 3 6113001 | E: HYPERLINK | 4239284 54 T: +972 3 6113000 | M:+972
S: | yoav@sgslaw.co.il"blocked::mailto:yoav@sgslaw.co.il"
and is confidential in this email The information logo http://www.sgslaw.co.il
by for the addressee| Access to this email solely privileged| It is intended is legally
recipient, any disclosure, anyone else is unauthorized| If you are not the intended
omitted to be taken in reliance on it, is or distribution or any action taken ,copying
]mailto:Eitanb@ws-law.co.il[  איתן בראש:From
|unlawful prohibited and may be
HYPERLINK< Yoav :To Tuesday, January 05, 2016 5:50 PM :Sent
יואב
ים- מכרז בת:Subject: RE >yoav@sgslaw.co.il"mailto:yoav@sgslaw.co.il"
 רצ"ב בשנית אנא אשר.מוזר שלחתי
,היי
From: Yoav
cid:image001.png@01D0C4A7.17FE03D0
קבלה
 איתן:To Sent: Tuesday, January 05, 2016 4:00 PM ][mailto:yoav@sgslaw.co.il
,בהמשך לשיחתנו הטלפונית מאתמול
,איתן היקר
ים- מכרז בת:Subject בראש
Yoav
 יואב,בברכה
.או מעודכנים/לא קיבלתי כל מסמכי מכרז חדשים ו
Menachem Begin St | Ramat-Gan 7 .Co & Shnitzer, Gotlieb, Samet | .Shnitzer | Adv
F: +972 3 6113001 | E: | T: +972 3 6113000 | M:+972 54 4239284 | 52681 | Israel
S: | yoav@sgslaw.co.il"blocked::mailto:yoav@sgslaw.co.il" HYPERLINK
and is confidential in this email The information logo http://www.sgslaw.co.il
by addressee| Access to this email solely for the It is intended |is legally privileged
recipient, any disclosure, anyone else is unauthorized| If you are not the intended
omitted to be taken in reliance on it, is or distribution or any action taken ,copying
|unlawful prohibited and may be
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תיקון גוש וחלקה.1  תיקונים2  במסמכים בוצעו,שלום עברתי על מסמכי המכרז המעודכנים
 בכול1 מ"ר למסחר לי לא ברור איפה המסחר כי לא צרפו את נספח ז20,000 הוסיפו עוד.2
מצב השטח גדל עפ"י שרטוט אחר שהם צרפו אבל זה גדל ע"ח שטח המיועד היום למרכז
תחבורה (דפו של הרכבת) לי לא נראה שאפשר לשנות כזאת תב"ע (עודד מה דעתך) בנוסף הם
?עולים על מרכז הספורט הקיים האם הם באמת מתכוונים להרוס את הקאנטרי שלהם
Nir  מנכ"ל,ניר פרצלינה
בברכה מצ"ב המכרז הקודם יש את אותן הערות גם בחדש
e- mobile. 972-54-3344111 office. 972-72-2221246
Perzlina, CEO
HYPERLINK nir@inproject.co.il"mailto:nir@inproject.co.il" HYPERLINK .mail
מ
IN_logo_sign_mail
office@inproject.co.il"mailto:office@inproject.co.il"
Nir Inbar | : אל19:36 2016  ינואר05  יום ג:] נשלחYoav [mailto:yoav@sgslaw.co.il :את
- מכרז בת:FW : נושאNir Perzlina : עותקOFFICER CHIEF EXECUTIVE
 נפלאות דרכי. מסתבר שנוסח המכרז שקיבלנו אינו הנוסח האחרון.נירים יקרים
ים
Yoav Shnitzer | Adv. |
. הנני מצרף את הנוסח העדכני שקיבלתי מעוד בראש.התבונה
| Israel | Menachem Begin St | Ramat-Gan 52681 7 .Co & Shnitzer, Gotlieb, Samet
F: +972 3 6113001 | E: HYPERLINK | 4239284 54 T: +972 3 6113000 | M:+972
S: | yoav@sgslaw.co.il"blocked::mailto:yoav@sgslaw.co.il"
and is confidential in this email The information logo http://www.sgslaw.co.il
by for the addressee| Access to this email solely privileged| It is intended is legally
recipient, any disclosure, anyone else is unauthorized| If you are not the intended
omitted to be taken in reliance on it, is or distribution or any action taken ,copying
]mailto:Eitanb@ws-law.co.il[  איתן בראש:From
|prohibited and may be unlawful
HYPERLINK< To: Yoav PM Sent: Tuesday, January 05, 2016 5:50
יואב
ים- מכרז בת:Subject: RE >yoav@sgslaw.co.il"mailto:yoav@sgslaw.co.il"
 רצ"ב בשנית אנא אשר.מוזר שלחתי
,היי
From: Yoav
cid:image001.png@01D0C4A7.17FE03D0
קבלה
 איתן:To Sent: Tuesday, January 05, 2016 4:00 PM ][mailto:yoav@sgslaw.co.il
,בהמשך לשיחתנו הטלפונית מאתמול
,איתן היקר
ים- מכרז בת:Subject בראש
Yoav
 יואב,בברכה
.או מעודכנים/לא קיבלתי כל מסמכי מכרז חדשים ו
Menachem Begin St | Ramat-Gan 7 .Co & Shnitzer, Gotlieb, Samet | .Shnitzer | Adv
F: +972 3 6113001 | E: | T: +972 3 6113000 | M:+972 54 4239284 | 52681 | Israel
S: | yoav@sgslaw.co.il"blocked::mailto:yoav@sgslaw.co.il" HYPERLINK
and is confidential in this email The information logo http://www.sgslaw.co.il
by for the addressee| Access to this email solely privileged| It is intended is legally
recipient, any disclosure, anyone else is unauthorized| If you are not the intended
omitted to be taken in reliance on it, is or distribution or any action taken ,copying
|unlawful prohibited and may be
הננו מצרפים לעיונכם שאלות והבהרות שאנו מבקשים לשלוח לעוה"ד
,מני וניר היקרים
Yoav Shnitzer | Adv. | Shnitzer,
 יואב,בברכה
.ים-של עיריית בת
3 T: +972 | Ramat-Gan 52681 | Israel | Menachem Begin St 7 .Co & Samet ,Gotlieb
M:+972 54 4239284 | F: +972 3 6113001 | E: HYPERLINK | 6113000
S: | yoav@sgslaw.co.il"blocked::mailto:yoav@sgslaw.co.il"
and is confidential in this email The information logo http://www.sgslaw.co.il
by for the addressee| Access to this email solely privileged| It is intended is legally
recipient, any disclosure, anyone else is unauthorized| If you are not the intended
omitted to be taken in reliance on it, is or distribution or any action taken ,copying
|unlawful prohibited and may be

728  מתוך490 עמוד

RE: מכרז
ים-בת

17971

שאלות
הבהרה

18040

מזהה
מייל

נושא המייל

תוכן המייל

(פנימי של
צוות
החקירה)

18045

אני מציע שאתה תעביר את ההערות שלכם אלי ואני אצרף אותן לשאלות
ים  -בת  RE:ניר היקר,
הבהרה שאני מכין ואעביר את זה לעורכי הדין של העיריה .תשומת לבך שניתן לשאול רק
הערות
| Yoav Shnitzer
בברכה ,יואב
שאלות הבהרה ולא להעיר הערות למכרז.
למכרז
Menachem Begin St | Ramat-Gan 52681 | 7 .Co & Shnitzer, Gotlieb, Samet | .Adv
F: +972 3 6113001 | E: HYPERLINK | T: +972 3 6113000 | M:+972 54 4239284 | Israel
"S: | yoav@sgslaw.co.il"blocked::mailto:yoav@sgslaw.co.il
and is confidential in this email The information logo http://www.sgslaw.co.il
by for the addressee| Access to this email solely privileged| It is intended is legally
recipient, any disclosure, anyone else is unauthorized| If you are not the intended
omitted to be taken in reliance on it, is or distribution or any action taken ,copying
From: Nir Inbar | CHIEF EXECUTIVE
|prohibited and may be unlawful
Monday, January 04, 2016 9:45 AM :Sent ]mailto:n.inbar@htafc.co.il[ OFFICER
;>nir@inproject.co.il< Perzlina Cc: Nir >yoav@sgslaw.co.il< Yoav :To
 :Subject >t.nesher@htafc.co.il< meni1@me.com; Tomer Nesher | CFOבת ים -
הערות
למכרז
בהמשך לשיחתי עם מני אתמול בערב ,אשמח אם תעביר לי את כל
הי יואב,
ההערות שלנו ,ע"מ שאשלח במרוכז לעיריית בת ים מטעם "הפועל ת"א – הראל אחזקות" ,עוד
זמין לכל הבהרה ,ניר HTA FC / CEO Nir Inbar ,Sincerely
טרם הפגישה ב.12.1
Inline image
1
http://t.sidekickopen36.com/e1t/o/5/f18dQhb0S7ks8dDMPbW2n0x6l2B9gXrN7sKj6
v5dbmdW3MPsMK8p-VFTW1p1hZ01pctGFW11tpi=cba2daa4-217e-4a66-8e4b-70c1451888e0&fr1k1H6H0?si=5066331784740864
הי יקי מה שלומך? ברצוני להודות לך על רכישת  4מנויים כבוד .מצב חשבונית+מכתב
)ריק(
יניב
תודה רבה על הכל
אהיה איתך בקשר לקראת מסירת המנויים
תודה
נייד 052-2809877:
משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב

19267

מכתב FW:
יקי
.pdfלויטר

19290

מנויים

20180

שטר FW:
הון  -מני

20324

Fwd: FW:

הי מני זה המכתב אותו אנו נוציא ליקי לויטר יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל
הפועל תל אביב נייד .." 052-2809877:לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ
אשר נאמן לדגלו" From: Adam Danon -----Original Message-----
[Yaniv :To Sunday, July 19, 2015 6:56 PM :Sent ]mailto:a.danon@mtabraham.org
 :Subject Meshulamמכתב יקי לויטרpdf.
הי מני מה שלומך? בקשת ממני לשמור לך  24מנויים במקומות טובים (בין היתר עבור בעלי
המניות) בפועל ,אנו שומרים את המקומות של בעלי המניות  +המקומות שרושמים על שמך
אגב ,לענין יקי ,דברתי איתו,
האם מדובר על  24נוספים?
משנה קודמת ( 8מנויים)
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
ביום א אעביר לו הכל (העתק אליך)
נייד .." cid:image001.jpg@01D0A79A.4DDAEE20 052-2809877:לא
אביב
ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
הי מני מצב
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור :תיאור.." small icon :לא ההמון נטול
אביב
האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
מצב ההסכם עם פוגיקום לידיעתך  ----------הודעה שהועברה  ----------מאתBarry :
< >bbz8@bezeqint.netתאריך 8 :ביוני  22:59 2015נושא :FW :אלYaniv Meshulam :
בארי בן זאב 054-
< >yaniv_me@hapoelta-fc.co.ilעותק:
 :Fromטובי בן זאב
www.woolfson-c.com Woolfson Consulting
4976500
[ :Sent ]mailto:ibenzeev@bezeqint.netיום ב  08יוני Barry :To 22:57 2015
__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version
:Subject
was checked The message __________ )20141209( 10851 of virus signature database
http://www.eset.com .by ESET NOD32 Antivirus

19254
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מזהה
מייל

נושא המייל

תוכן המייל

(פנימי של
צוות
החקירה)

20325

20462

20466

20480

20490

הי מני .מה שלומך? מצב לחתימתך  ----------הודעה שהועברה  ----------מאתBarry :
Fwd: FW:
< >bbz8@bezeqint.netתאריך 8 :ביוני  22:59 2015נושא :FW :אלYaniv Meshulam :
בארי בן זאב 054-
< >yaniv_me@hapoelta-fc.co.ilעותק:
 :Fromטובי בן זאב
www.woolfson-c.com Woolfson Consulting
4976500
[ :Sent ]mailto:ibenzeev@bezeqint.netיום ב  08יוני Barry :To 22:55 2015
__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version
:Subject
was checked The message __________ )20141209( 10851 of virus signature database
http://www.eset.com .by ESET NOD32 Antivirus
:To Wednesday, June 03, 2015 9:35 PM :Sent From: Yaniv Meshulam
 טוטו FW:הי מני מבדיקה שערכתי עם מוטי מהמנהלת,
 :Subject meni1@me.comטוטו  -קיזוז
קיזוז
התברר כי שהוחלט על הקיזוז של ה –  ,₪ 75000אנו התנגנו נחרצות .חיים הגיע להסכמה עם
אורן חסון על פריסה שונה של הקיזוז .לאחר מכן ,הורה לי לחתום על ההסכם הנ"ל (מצ"ב).
From: Yaniv Meshulam
בדיעבד התברר שה –  23%היה גם רשום במסמך..
HYPERLINK :To Sunday, November 23, 2014 6:27 PM :Sent
"Subject: Fwd: from ineo motty@football.co.il"mailto:motty@football.co.il
 ---------הודעה שהועברה  ----------מאתHYPERLINK< Scanner-Hapoel-TA :213
" >scanner@haoelta-fc.co.il"mailto:scanner@haoelta-fc.co.ilתאריך 23 :בנוב׳ 2014
 16:17נושא from ineo 213 :אלHYPERLINK< Yaniv Meshulam :
" >yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.ilעותק:
טוטו  ---------- Fwd: -הודעה שהועברה  ----------מאתyaniv_me@hapoelta-< Meshulam Yaniv :
 >fc.co.ilתאריך 3 :ביוני  21:35 2015נושא :טוטו  -קיזוז אל meni1@me.com :עותק:
קיזוז
הי מני מבדיקה שערכתי עם מוטי מהמנהלת ,התברר כי שהוחלט על הקיזוז של ה – ,₪ 75000
אנו התנגנו נחרצות .חיים הגיע להסכמה עם אורן חסון על פריסה שונה של הקיזוז .לאחר
מכן ,הורה לי לחתום על ההסכם הנ"ל (מצ"ב) .בדיעבד התברר שה –  23%היה גם רשום
Sent: Sunday, November 23, 2014 From: Yaniv Meshulam
במסמך..
 ---------הודעהSubject: Fwd: from ineo 213 To: motty@football.co.il PM 6:27
שהועברה  ----------מאתHYPERLINK< Scanner-Hapoel-TA :
" >scanner@haoelta-fc.co.il"mailto:scanner@haoelta-fc.co.ilתאריך 23 :בנוב׳ 2014
 16:17נושא from ineo 213 :אלHYPERLINK< Yaniv Meshulam :
" >yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.ilעותק:
טוטו  -קיזוז הי מני מבדיקה שערכתי עם מוטי מהמנהלת ,התברר כי שהוחלט על הקיזוז של ה – ,₪ 75000
אנו התנגנו נחרצות .חיים הגיע להסכמה עם אורן חסון על פריסה שונה של הקיזוז .לאחר
מכן ,הורה לי לחתום על ההסכם הנ"ל (מצ"ב) .בדיעבד התברר שה –  23%היה גם רשום
2014 ,Sent: Sunday, November 23 Meshulam From: Yaniv
במסמך..
 ---------הודעהSubject: Fwd: from ineo 213 To: motty@football.co.il PM 6:27
שהועברה  ----------מאתHYPERLINK< Scanner-Hapoel-TA :
" >scanner@haoelta-fc.co.il"mailto:scanner@haoelta-fc.co.ilתאריך 23 :בנוב׳ 2014
 16:17נושא from ineo 213 :אלHYPERLINK< Yaniv Meshulam :
" >yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.ilעותק:
עפ"י הסכם השיווק של
שלום לכולכם ..סיימתי עכשיו שיחה עם החשב של הטוטו.
כספי טוטו
הטוטו  ,אמורה לקבל כל קבוצה  1.9מליון  ₪כאשר הטוטו מתחייב להשלים ל  2.2מליון .כמו
כן ,סוכם כי הקבוצות ישלמו  ₪ 75,000לטובת המנהלת מכל מענק שמגיע לקבוצות יקוזז
הסכם שיווק  1900מענק גביע הטוטו  200העפלת שלב
 23%לטובת המנהלת.
 150מענק מיקום  300מענק רייטינג  465קיזוז של  23%עפ"י הסכם מכל מענק
( 175.95- )23%.*765קיזוז מוסכם של  75000לטובת מנהלת  75-הורדות בגין קנסות
לכן מגיע לנו בסופו של דבר ,יתרה של  .289,000יתרה זו
והפקות 2731.45 32.6-
נייד 052-:
תועבר מחר יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
 2809877תיאור :תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי
אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
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מזהה
מייל

נושא המייל

תוכן המייל

(פנימי של
צוות
החקירה)

20507

)ריק(

20810

פוגיקום

21144

Fwd:
.xlsxחוברת5

21327

העברRE: :
שטרי הון
לחתימה

להלן הסכומים המגיעים לנו בגין עונת
לכבוד מר איציק לארי מנכ"ל הטוטו
מענק מיקום – מקום  ₪ 300,000 :8מענק רייטינג – סכום משוער כ
המשחקים 2014-15
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון
– ( ₪ 700,000בהסתמך על נתוני עונה קודמת)
נייד  052-2809877:תיאור.." icon small :לא ההמון נטול
הכדורגל הפועל תל אביב
האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
 2809877תיאור :תיאור :תיאור.." small icon :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי
אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
 ---------הודעה שהועברה  ----------מאתyaniv_me@hapoelta-< Meshulam Yaniv : >fc.co.ilתאריך 4 :במאי  14:09 2015נושא :Fwd :חוברת xlsx.5אלKesler Matan" :
---------< >matan.kesler@grandcity.de< ">matan. kesler@grandcity. deעותק:
הודעה שהועברה  ----------מאת>yaniv_me@hapoelta-fc.co.il< Yaniv Meshulam :
הי
תאריך 3 :במאי  22:55 2015נושא :חוברת xlsx.5אל bbz8@bezeqint.net :עותק:
שים לב ,בהנחה ומבטלים את
בארי מצב דוח תזרים מעודכן נכון ליום 3.5.2015
השיק בני (אבטחה) ,ובכל מקרה ,חייבים להזרים כסף על מנת שלא יחזרו שקים החל מיום
בזמננו
 ..10/05בנוסף יש גם את משכורות יתר אנשי הקבוצה (למעט שחקנים שקבלו)..
אמיר אמר שיזרימו  750,000החודש ..אם זה נכון ,חייבים להזרים בהתאם למועד פרעונות
נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
השקים
 2809877תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ
אשר נאמן לדגלו"
הי עידו .לא מצליח לתפוס את שחר .רוצה לעשות ועידה עם שוקי בתאריך  27באפר׳ 2015
 >Eido@hagag-group.co.il< Eido Hagag ,08:53כתב :יניב ,הבטחתי למני לחתום היום,
בברכה ,עידו
בבקשה סגור את העניין עם שוקי ועדכן את שחר לאחר שיחתכם.
HYPERLINK
mail_signature-ido .
חג׳ג׳
"https://itunes.apple.com/us/app/hagag-group-ltd-qbwzt-hgg-b-
Appstore_103x32HYPERLINK"m/id699799402?mt=8
""https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hagag_group
From: Yaniv Meshulam
Google_87x32App_New_350x32
[To: Sent: Sunday, April 26, 2015 1:10 PM ]mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.il
כמו
 :Subject: RE Hagag Cc: Eido Shachar Shimonyהעבר :שטרי הון לחתימה
שאמרתי ,לא ניתן לשנות את המסמך של ההתאחדות/בקרה בתאריך  26באפר׳ ,12:40 2015
Shachar@hbw-"mailto:Shachar@hbw-law.com" HYPERLINK< Shachar Shimony
הבנתי ששוחחתם עם עידו במהלך הימים האחרונים .לעידו
 >law.comכתב :יניב שלום,
אין בעיה לחתום על אישור כלפי הבקרה בנוסח של הבקרה ,ובלבד והוא יתייחס לעונת
המשחקים הנוכחית .שים לב שבסעיף  2עידו אמור להתחייב שכל שנה הוא יחתום על אותו
נוסח – זה לא מקובל ולא סביר .צריך לדבר עם הבקרה ולהסביר להם שבקבוצה ישנם שינויים
בזהות בעלי המניות ולכן אי אפשר לבקש היום מבעל המניות שיתחייב ,באופן בלתי חוזר (כך
עידו מוכן לאשר את זה ביחס לשנה
הם מבקשים) ,לאשרר כל שנה את ההתחייבות.
ללא קשר ,בכל מה שקשור ליחסים שבין עידו
הנוכחית .שנגיע לשנה הבאה נדבר על זה.
לקבוצה – עידו לא מוכן לוותר על ההלוואה שלו ולכן סעיף  6שהוספתי אמור
במידה וזה מקובל עליכם נא חיתמו על שטר ההון המצ"ב ועידו יחתום לאחר
להישאר.
Law .Co & HBW Partner .Shachar Shimony, Adv
שחר
בברכה,
מכן.
nd Floor, Tel-Aviv32 Circular Tower ,Azrieli Center Head Office
Offices
E-Mail: HYPERLINK Fax: +972-3-6081732 972-3-6081733+ :Tel Israel ,67021
This email may
"Shachar@hbw-law.com"mailto:Shachar@hbw-law.com
sole use of the intended recipient contain confidential and privileged material for the
privilege. Any review or distribution by others and may be subject to attorney client
you are not the intended recipient please notify our office is strictly prohibited. If
Shimony From: Shachar
.delete this message from your system immediately and
To: HYPERLINK PM 2:07 Sent: Sunday, April 19, 2015
"Cc: Eido Hagag yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.il
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תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

מצ"ב המסמכים ששלחתם
,יניב שלום
 שטרי הון לחתימה: העבר:Subject: RE
 ההסכמה של עידו להמרה לשטרי ההון הינה עבור הבקרה התקציבית.לעידו בצירוף הערותיי
,)(כלומר לא במישור שלו מול נושים אחרים של הקבוצה ומול בעלי מניות נוכחים או עתידיים
 בסיומה של העונה שטר ההון יתבטל וכל ההלוואות של.וכן הינה עבור העונה הנוכחית בלבד
 אבקש לקבל את חוות הדעת של העורך דין המוזכרת בשטר,כמו כן
.עידו יעמדו בתוקפן
Law .Co & HBW Partner .Shachar Shimony, Adv
שחר
,בברכה
.ההון
nd Floor, Tel-Aviv32 Circular Tower ,Azrieli Center Head Office
Offices
E-Mail: HYPERLINK 972-3-6081732+ :Fax 972-3-6081733+ :Tel Israel ,67021
This email may
Shachar@hbw-law.com"mailto:Shachar@hbw-law.com"
sole use of the intended recipient contain confidential and privileged material for the
privilege. Any review or distribution by others and may be subject to attorney client
you are not the intended recipient please notify our office is strictly prohibited. If
http://www.h.delete this message from your system immediately and
HYPERLINK
_____
infinity.co.il/?src=mailsignature
רוצים להחתים אותי על ההסכמים
powered by admail"http://www.admail.us"
הודעה
-------.'עידו חג'ג
? מה אתה אומר.האלו במקום ההסכמים שלנו
HYPERLINK< "Amir G. Kabiri" : מאת-------- מקורית
12:26 03/04/2015:> תאריךkabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com"
mailto:Eido@hagag-" HYPERLINK< Eido Hagag :) אלGMT+02:00(
 תודה, שטרי הון לחתימה מצורף: נושא:> עותקEido@hagag-group.co.il"group.co.il
mailto:yaniv_me@hapoelta-" HYPERLINK< From: Yaniv Meshulam
!רבה
To: 23:03 2015  במרץ22 , יום ראשון:Sent >yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"fc.co.il
kabiriamir@yahoo.com; "mailto:kabiriamir@yahoo.com" HYPERLINK
 שטרי הון:Subject bbz8@bezeqint.net"mailto:bbz8@bezeqint.net" HYPERLINK
 רו"ח חשב,יניב משולם
מצב המסמכים לחתימה
 עידו ומאיר תושב- לחתימה
לא.." icon small : תיאור052-2809877: נייד
מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
" כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו,ההמון נטול האידיאה ינצח

728  מתוך494 עמוד

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

---  הודעה שהועברה----------  הבהרתי לו פעם נוספת שלא ניתן לשנות אץ המסמך..הי בארי
2015  באפר׳26 :> תאריךShachar@hbw-law.com< Shimony Shachar : מאת------Yaniv Meshulam : שטרי הון לחתימה אל: העבר:RE : נושא12:40
>Eido@hagag-group.co.il< 'Eido Hagag' :> עותקyaniv_me@hapoelta-fc.co.il<
 לעידו אין בעיה לחתום על.הבנתי ששוחחתם עם עידו במהלך הימים האחרונים
,יניב שלום
 שים לב. ובלבד והוא יתייחס לעונת המשחקים הנוכחית,אישור כלפי הבקרה בנוסח של הבקרה
. עידו אמור להתחייב שכל שנה הוא יחתום על אותו נוסח – זה לא מקובל ולא סביר2 שבסעיף
צריך לדבר עם הבקרה ולהסביר להם שבקבוצה ישנם שינויים בזהות בעלי המניות ולכן אי
 לאשרר כל שנה,) באופן בלתי חוזר (כך הם מבקשים,אפשר לבקש היום מבעל המניות שיתחייב
 שנגיע לשנה הבאה נדבר על.עידו מוכן לאשר את זה ביחס לשנה הנוכחית
.את ההתחייבות
 בכל מה שקשור ליחסים שבין עידו לקבוצה – עידו לא מוכן לוותר על,ללא קשר
.זה
במידה וזה מקובל עליכם נא חיתמו
. שהוספתי אמור להישאר6 ההלוואה שלו ולכן סעיף
Shachar
שחר
,בברכה
.על שטר ההון המצ"ב ועידו יחתום לאחר מכן
Azrieli Head Office
Law Offices .Co & HBW Partner .Shimony, Adv
972-3-6081733+ :Tel Israel ,67021 nd Floor, Tel-Aviv32 Circular Tower ,Center
mailto:Shachar@hbw-" E-Mail: HYPERLINK 972-3-6081732+ :Fax
This email may contain confidential and
Shachar@hbw-law.com"law.com
sole use of the intended recipient and may be subject to privileged material for the
privilege. Any review or distribution by others is strictly prohibited. If attorney client
delete this you are not the intended recipient please notify our office immediately and
Sent: Sunday, April 19, Shimony From: Shachar
.message from your system
:Subject: RE Hagag Cc: Eido yaniv_me@hapoelta-fc.co.il :To PM 2:07 2015
מצ"ב המסמכים ששלחתם לעידו בצירוף
,יניב שלום
 שטרי הון לחתימה:העבר
 ההסכמה של עידו להמרה לשטרי ההון הינה עבור הבקרה התקציבית (כלומר לא.הערותיי
 וכן הינה,)במישור שלו מול נושים אחרים של הקבוצה ומול בעלי מניות נוכחים או עתידיים
 בסיומה של העונה שטר ההון יתבטל וכל ההלוואות של עידו יעמדו.עבור העונה הנוכחית בלבד
 אבקש לקבל את חוות הדעת של העורך דין המוזכרת בשטר,כמו כן
.בתוקפן
Law .Co & HBW Partner .Adv ,Shachar Shimony
שחר
,בברכה
.ההון
nd Floor, Tel-Aviv32 Circular Tower ,Azrieli Center Head Office
Offices
E-Mail: HYPERLINK 972-3-6081732+ :Fax 972-3-6081733+ :Tel Israel ,67021
This email may
Shachar@hbw-law.com"mailto:Shachar@hbw-law.com"
sole use of the intended recipient contain confidential and privileged material for the
privilege. Any review or distribution by others and may be subject to attorney client
you are not the intended recipient please notify our office is strictly prohibited. If
http://www.h.delete this message from your system immediately and
HYPERLINK
_____
infinity.co.il/?src=mailsignature
רוצים להחתים אותי על ההסכמים
powered by admail"http://www.admail.us"
הודעה
-------.'עידו חג'ג
? מה אתה אומר.האלו במקום ההסכמים שלנו
HYPERLINK< "Amir G. Kabiri" : מאת-------- מקורית
12:26 03/04/2015:> תאריךkabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com"
mailto:Eido@hagag-" HYPERLINK< Eido Hagag :) אלGMT+02:00(
 תודה, שטרי הון לחתימה מצורף: נושא:> עותקEido@hagag-group.co.il"group.co.il
mailto:yaniv_me@hapoelta-" HYPERLINK< From: Yaniv Meshulam
!רבה
To: 23:03 2015  במרץ22 , יום ראשון:Sent >yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"fc.co.il
kabiriamir@yahoo.com; "mailto:kabiriamir@yahoo.com" HYPERLINK
 שטרי הון:Subject bbz8@bezeqint.net"mailto:bbz8@bezeqint.net" HYPERLINK
 רו"ח חשב,יניב משולם
מצב המסמכים לחתימה
 עידו ומאיר תושב- לחתימה
לא.." icon small : תיאור052-2809877: נייד
מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
" כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו,ההמון נטול האידיאה ינצח

728  מתוך495 עמוד

Fwd: RE:
 שטרי:העבר
הון לחתימה

21341

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

---  הודעה שהועברה----------  הבהרתי לו פעם נוספת שלא ניתן לשנות אץ המסמך..הי בארי
2015  באפר׳26 :> תאריךShachar@hbw-law.com< Shimony Shachar : מאת------Yaniv Meshulam : שטרי הון לחתימה אל: העבר:RE : נושא12:40
>Eido@hagag-group.co.il< 'Eido Hagag' :> עותקyaniv_me@hapoelta-fc.co.il<
 לעידו אין בעיה לחתום על.הבנתי ששוחחתם עם עידו במהלך הימים האחרונים
,יניב שלום
 שים לב. ובלבד והוא יתייחס לעונת המשחקים הנוכחית,אישור כלפי הבקרה בנוסח של הבקרה
. עידו אמור להתחייב שכל שנה הוא יחתום על אותו נוסח – זה לא מקובל ולא סביר2 שבסעיף
צריך לדבר עם הבקרה ולהסביר להם שבקבוצה ישנם שינויים בזהות בעלי המניות ולכן אי
 לאשרר כל שנה,) באופן בלתי חוזר (כך הם מבקשים,אפשר לבקש היום מבעל המניות שיתחייב
 שנגיע לשנה הבאה נדבר על.עידו מוכן לאשר את זה ביחס לשנה הנוכחית
.את ההתחייבות
 בכל מה שקשור ליחסים שבין עידו לקבוצה – עידו לא מוכן לוותר על,ללא קשר
.זה
במידה וזה מקובל עליכם נא חיתמו
. שהוספתי אמור להישאר6 ההלוואה שלו ולכן סעיף
Shachar
שחר
,בברכה
.על שטר ההון המצ"ב ועידו יחתום לאחר מכן
Azrieli Head Office
Law Offices .Co & HBW Partner .Shimony, Adv
972-3-6081733+ :Tel Israel ,67021 nd Floor, Tel-Aviv32 Circular Tower ,Center
mailto:Shachar@hbw-" E-Mail: HYPERLINK 972-3-6081732+ :Fax
This email may contain confidential and
Shachar@hbw-law.com"law.com
sole use of the intended recipient and may be subject to privileged material for the
privilege. Any review or distribution by others is strictly prohibited. If attorney client
delete this you are not the intended recipient please notify our office immediately and
Sent: Sunday, April 19, Shimony From: Shachar
.message from your system
:Subject: RE Hagag Cc: Eido yaniv_me@hapoelta-fc.co.il :To PM 2:07 2015
מצ"ב המסמכים ששלחתם לעידו בצירוף
,יניב שלום
 שטרי הון לחתימה:העבר
 ההסכמה של עידו להמרה לשטרי ההון הינה עבור הבקרה התקציבית (כלומר לא.הערותיי
 וכן הינה,)במישור שלו מול נושים אחרים של הקבוצה ומול בעלי מניות נוכחים או עתידיים
 בסיומה של העונה שטר ההון יתבטל וכל ההלוואות של עידו יעמדו.עבור העונה הנוכחית בלבד
 אבקש לקבל את חוות הדעת של העורך דין המוזכרת בשטר,כמו כן
.בתוקפן
Law .Co & HBW Partner .Adv ,Shachar Shimony
שחר
,בברכה
.ההון
nd Floor, Tel-Aviv32 Circular Tower ,Azrieli Center Head Office
Offices
E-Mail: HYPERLINK 972-3-6081732+ :Fax 972-3-6081733+ :Tel Israel ,67021
This email may
Shachar@hbw-law.com"mailto:Shachar@hbw-law.com"
sole use of the intended recipient contain confidential and privileged material for the
privilege. Any review or distribution by others and may be subject to attorney client
you are not the intended recipient please notify our office is strictly prohibited. If
http://www.h.delete this message from your system immediately and
HYPERLINK
_____
infinity.co.il/?src=mailsignature
רוצים להחתים אותי על ההסכמים
powered by admail"http://www.admail.us"
הודעה
-------.'עידו חג'ג
? מה אתה אומר.האלו במקום ההסכמים שלנו
HYPERLINK< "Amir G. Kabiri" : מאת-------- מקורית
12:26 03/04/2015:> תאריךkabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com"
mailto:Eido@hagag-" HYPERLINK< Eido Hagag :) אלGMT+02:00(
 תודה, שטרי הון לחתימה מצורף: נושא:> עותקEido@hagag-group.co.il"group.co.il
mailto:yaniv_me@hapoelta-" HYPERLINK< From: Yaniv Meshulam
!רבה
To: 23:03 2015  במרץ22 , יום ראשון:Sent >yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"fc.co.il
kabiriamir@yahoo.com; "mailto:kabiriamir@yahoo.com" HYPERLINK
 שטרי הון:Subject bbz8@bezeqint.net"mailto:bbz8@bezeqint.net" HYPERLINK
 רו"ח חשב,יניב משולם
מצב המסמכים לחתימה
 עידו ומאיר תושב- לחתימה
לא.." icon small : תיאור052-2809877: נייד
מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
" כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו,ההמון נטול האידיאה ינצח

728  מתוך496 עמוד

Fwd: RE:
 שטרי:העבר
הון לחתימה

21342

מזהה
מייל

נושא המייל

תוכן המייל

(פנימי של
צוות
החקירה)

21486

משכורות

21495

משכורות

21503

משכורות -
עדכון

21512

משכורות

21533

שטר הון

22188

שטרי הון

22735

תזרים עד
_ֹ300615מעו
דכן10022015
xlsx.
הצהרת עושר

22752

הלוואות

22815

אשור יתרת
קרן הלוואה

23236

לירוי צעירי

23239

לירוי צעירי -
הצעה +פיצוי

23240

לירוי צעירי -
הצעה

22739

הי מני מה קורה ? הכסף של מכבי הגיע ..טרם קיבלנו אישור לניכיון השיק היום חייבים
יניב משולם ,רו"ח
להעביר המשכורות אם עד שעה  1300לא אקבל אישור ,אעדכן שוב
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור :תיאור:
חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
.." icon smallלא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
שלום לכולם לצערי טרם קבלתי תשובות מהבנק המשמעות היא שלא יהיו משכורות
נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
היום
 2809877תיאור :תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי
אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
הכסף ממכבי טרם הגיע( .בשיחה עם הבנק נאמר לי ש אם ביצעו היום את העברה ,רק בעוד
יניב משולם,
יומיים – שלושה נוכל להמיר לש"ח) כמו כן ,טרם קבלנו אישור על הניכיון..
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור:
רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
כרגע ,טרם אושר ניכיון השיק ..מקווה שעד סוף היום יאשרו .הכסף ממכבי טרם עבר ..מקווה
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
שגם זה יגיע היום
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול
אביב
האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
כמו כן ,אנו מחכים כרגע לאישור משניצר
הי מני מצב שטר ההון של תושב ,חתום
שיגיד לנו בעבור מי המניות מוחזקות בנאמנות .בלי זה הבנק לא ינכה לנו
יניב משולם,
ניר ענבר בקשר איתם .נכון לרגע זה ,לא קיבלנו דבר
השקים..
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור:
רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון
הי בארי/מני לידעתכם ,בכור חתם על המסמכים
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור :תיאורicon small :
הכדורגל הפועל תל אביב
"..לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"

יש חדש
הי מני סיגל מהבנק התקשרה ואמרה שטרם העברת לה "הצהרת עושר"..
נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
בנושא?
 2809877תיאור :תיאור :תיאור.." small icon :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי
אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
הי מני מצב פרוט הלוואות
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול
אביב
האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
הי מני מה שלומך? צריך בבקשה אישור על יתרת קרן ההלוואה שהעברת
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
תודה
לקבוצה
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול
אביב
האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
משיחה עם חיים מהבוקר ,הוא לא מאשר התחייבות לשנה הבאה.
הי מני מה שלומך?
ז"א ,הוא רוצה לראות ראשית ,צ'ק של  30,000דולר בחשבון ולאחר מכן יאשר לחתום על
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
האופציה
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור :תיאור.." small icon :לא ההמון נטול
אביב
האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
הי מני מצב לאשורך..
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מזהה
מייל

נושא המייל

תוכן המייל

(פנימי של
צוות
החקירה)

23241

לירוי צעירי -
הצעה +פיצוי

23329

דודו ביטון -
הצעה

23487

מידע RE:
כספי

23663

שטר הון

נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
 2809877תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן
לדגלו"
Sent: Wednesday, ]From: Matan Kesler [mailto:matan.kesler@grandcity.de
:Subject Cc: meni1@me.com To: Yaniv Meshulam January 07, 2015 10:25 AM
בהמשך לשיחתנו ,מצ"ב המידע אשר דרוש לנו ואבקש
יניב שלום,
מידע כספי
 .1פירוט שכר שנתי  +חוזים (שחקנים ,צוות מקצועי ,מנהלה)  -העברתי  .2פירוט
לקבל:
שיקים שבחוץ – .העברתי (עד  .3 )30/06/15פירוט הוצאות לרשויות המס – .העברתי בפרוט
השקים ..בנוסף ישנם עוד  5תשלומים של  ₪ 183000החל מה –  .4 01/07/15חוזים מול
ספקים .5 .חוזי שכירות מגרשים – .האם הכוונה להסכם מול עיריית תל אביב? או מול גופים
שמשכירים מאיתנו את המגרשים?  .6חוזי הלוואה למול בנקים ואופן פריסת ההלוואות– .
האם לוח סילוקין יספיק?  .7פירוט הלוואות בעלים ,חובות לבעלי עניין וערבויות בעלים.8 .
פירוט יתרות חוב לשונים .9 .הוצאות אבטחה ,שיטור ,מד"א .10 .פירוט הוצאות תפעול,
הנהלה וכלליות שונות .11 .פירוט הוצאות מחלקת נוער .12 .פירוט הכנסות הורים מחלקת
נוער .13 .פירוט הכנסות ממכירות מנויים  .14פירוט הכנסות ממכירת כרטיסים.15 .
פירוט הכנסות מחסויות וספונסרים .16 .פירוט הכנסות ממרצ'נדייז .17 .פירוט הכנסות
במידה ומשהו איננו ברור אני
מתרומות .18 .פירוט הכנסות מרשויות ומגופים שונים.
מתן קסלר
מודה לך.
כמובן זמין במספרים שפירטתי בפניך במייל הקודם.
הי מני דברתי עם שוקי (שדיבר עם עופר בענין) ישנם  2אופציות .1 :חותמים על שטר
הון ,כאשר המשמעות היא שהשטר ניתן לפרעון רק לאחר פרעון כל ההתחיבויות ואישור הבקרה
התקציבית ..כאשר עופר אמר שמבחינתו לאחר פרעון ההתחיבויות לזמן הקצר ,ניתן יהיה
לפרוע את השטר ..במקרה זה ,אין הגדלת גרעון .2 .רושמים שטר הון ,במתכונת הישנה
(דומה להלוואה) כאשר פה השטר יפרע רק בהסכמת הרשות לבקרה תקציבית (ללא קשר לפרעון
צריך את החלטתך ..ובהתאם
התחיבויות) ..הבעיה במקרה זה ,שזה כן מגדיל הגרעון.
לכך ,אשלח אליך את הטפסים הרלוונטים( ..השיק של ה –  1.25מליון ,בכל מקרה חוזר
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
ממתין להחלטתך
אליך)
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור :תיאור.." small icon :לא ההמון נטול
אביב
האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
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 רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל,יניב משולם
הי מני מצב השומה
לא ההמון נטול.." icon small : תיאור: תיאור: תיאור052-2809877: נייד
אביב
From: Zigdon
" כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו,האידיאה ינצח
To: Sent: Wednesday, December 24, 2014 10:01 AM ][mailto:cpa@zigdon.com
Original ------ הראל אחזקות:Subject: Fw Yaniv Meshulam
Date: ruti"mailto:ruti@zigdon.com" From: HYPERLINK
-------Message
To: HYPERLINK 22/12/2014 10:04:32
HYPERLINK ;cpa@zigdon.com"mailto:cpa@zigdon.com"
 הראל:Subject Yalinevich Boaz"mailto:boaz@bsay.co.il"
>> ההודעה מוכנה לשליחה עם הקובץImage_0030520141222100210.pdf<<
אחזקות
 לשם הגנה:הערה
Image_0030520141222100210
:או הקישור המצורפים שלהלן
 תוכניות דואר אלקטרוני עשויות למנוע שליחה או קבלה של סוגים,מפני וירוסי מחשבים
 בדוק את הגדרות האבטחה של הדואר האלקטרוני שלך כדי.מסוימים של קבצים מצורפים
Information from ESET __________
.לבדוק את אופן הטיפול בקבצים מצורפים
)Antivirus, version of virus signature database 10912 (20141221 NOD32
The message was checked by ESET NOD32
__________
from ESET Information __________
http://www.eset.com
.Antivirus
)20141221( NOD32 Antivirus, version of virus signature database 10912
The message was checked by ESET NOD32
__________
Information from __________
http://www.eset.com
.Antivirus
)signature database 10912 (20141221 ESET NOD32 Antivirus, version of virus
The message was checked by ESET NOD32
__________
http://www.eset.com
.Antivirus
&did=10501&http://www.incredimail.com/?id=621159
&rui=126875938&ppd=2820,201206281812,9,%5bTypeID%5d,%5bIM_UPN2%5d
HYPERLINK sd=20141224
&did=10501&http://www.incredimail.com/?id=621159"
&rui=126875938&ppd=2820,201206281812,9,%5bTypeID%5d,%5bIM_UPN2%5d
HYPERLINK
Animations for your email FREE"sd=20141224
&did=10501&http://www.incredimail.com/?id=621159"
&rui=126875938&ppd=2820,201206281812,9,%5bTypeID%5d,%5bIM_UPN2%5d
!Here Click"sd=20141224
&did=10501&http://www.incredimail.com/?id=621159
&rui=126875938&ppd=2820,201206281812,9,%5bTypeID%5d,%5bIM_UPN2%5d
sd=20141224
http://www2l.incredimail.com/gcontent/stamps/new2011/pixel.gif?upn=%5bIM_UP
N2%5d
052-: נייד
 רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב,יניב משולם
 כי אם הקומץ אשר נאמן,לא ההמון נטול האידיאה ינצח.." icon small : תיאור2809877
"לדגלו
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Sent: Friday, December 12, ]From: Guy Primor [mailto:guy@nim-sport.com
Subject: Re: Eliran To: Yaniv Meshulam PM 2014 1:02
NIM-Group Sport .Primor, Adv Guy
.מעביר,אחלה
Atar
Ramat Gan, .Menachem Begin Rd 7 th Floor25 ,.Gibor Sport Bldg Management
972-+ :Mobile 972-3-611-4421+
:Fax 972-3-611-4420+
:Tel Israel 52681
guy@nim-"mailto:guy@nim-sport.com" HYPERLINK :Email 54-243-3375
www.nim-"/http://www.nim-sport.com" HYPERLINK :Web sport.com
This email and any files transmitted with it are confidential and
sport.com
If .addressed intended solely for the use of the individual or entity to whom they are
the sender immediately and delete email in error please notify you have received this
not the intended recipient you are notified this message from your system. If you are
distributing or taking any action in reliance on the contents ,that disclosing, copying
GMT+02:00 Yaniv 12:58 2014-12-12
.information is strictly prohibited of this
mailto:yaniv_me@hapoelta-" HYPERLINK< Meshulam
 רו"ח חשב מועדון,יניב משולם
:>yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"fc.co.il
לא ההמון נטול.." icon small : תיאור052-2809877: נייד
הכדורגל הפועל תל אביב
" כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו,האידיאה ינצח
Guy :To Friday, December 12, 2014 12:58 PM :Sent From: Yaniv Meshulam
Subject: Eliran Primor (guy@nim-sport.com); avi@nim-sport.com
052-: נייד
 רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב,יניב משולם
Atar
 כי אם הקומץ אשר נאמן,לא ההמון נטול האידיאה ינצח.." icon small : תיאור2809877
"לדגלו
yaniv_me@hapoelta-< Meshulam Yaniv : מאת----------  הודעה שהועברה---------avi@nim-sport.com : אלeliranAtar : נושא01:25 2014  בדצמ׳12 :> תאריךfc.co.il
 רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל,יניב משולם
:עותק
 כי,לא ההמון נטול האידיאה ינצח.." icon small : תיאור052-2809877: נייד
אביב
"אם הקומץ אשר נאמן לדגלו
 ממתין לרשימת הערבים בבנק,כמו כן
.. מצב פרוט יתרות הגרעון,הי מני לבקשתך
052-: נייד
 רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב,יניב משולם
דסקונט
 כי אם הקומץ אשר נאמן,לא ההמון נטול האידיאה ינצח.." icon small : תיאור2809877
"לדגלו
 רו"ח חשב מועדון הכדורגל,יניב משולם
 כפי שנמסר ע"י לאן,מצב תחזית הכנסות
לא ההמון נטול.." icon small : תיאור052-2809877: נייד
הפועל תל אביב
" כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו,האידיאה ינצח
052-: נייד
 רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב,יניב משולם
 כי,לא ההמון נטול האידיאה ינצח.." small icon : תיאור: תיאור: תיאור2809877
"אם הקומץ אשר נאמן לדגלו
052-: נייד
 רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב,יניב משולם
 כי אם הקומץ אשר נאמן,לא ההמון נטול האידיאה ינצח.." icon small : תיאור2809877
"לדגלו

728  מתוך500 עמוד

FW: Eliran
Atar

23896

FW: Eliran
Atar

23897

Fwd:
eliranAtar

23901

FW: יתרות
עד סוף
העונה.xlsx

24243

forcast
Income

25145

FW: HTA Finance
Situation
()ריק

25166
25195

מזהה
מייל

נושא המייל

תוכן המייל

(פנימי של
צוות
החקירה)

25774

מכתב FW:

26028

RE: Re:

26040
26041

)ריק(
Fwd: null

26084

)ריק(

26650

RE:

בתאריך
שלום חיים ,עידו ומני ראו התכתבויות שלי ושל אייל במהלך במהלך היום..
 24/8-28/08אני בחופש תאריך  – 06/09-08/09אני בכנס של  ECAבשוויץ ( ..המועדון לא
כמו כן ,בהמשך להודעתך
משלם כלום)  :ארגון הקבוצות הארופאיות( ..מצב פרוגרמה)
אלי ,מיום  19/08/14ומיום  ,20/08/14החל מחזרתי מהחופש ,קרי ,החל מתאריך ,31/08/2014
שלום אייל,
אינני מגיע יותר למשרדי אשר במתחם וולפסון ,אלא עובד מהבית..
בהמשך למייל הקודם ,ו לאחר בדיקות שעשיתי ,הריני להודיעך ,שאין באפשרותי לבצע את
תפקידי כראוי וכמצופה ממני ,מהבית ,כפי שדרשת ממני .תפקידי מחייב הימצאות במשרדי
במתחם ,כפי שהיה בשנתיים ורבע האחרונות .כפי שהצעתי לך בשיחה היום וכפי שאומר לך
כעת ,אם משרדי ,לדבריך ,אמור ללכת למישהו אחר(יוסי ,לובין ,רותם ,נטלי) ,ישנה אפשרות
אי לכך ,למרות המייל הקודם ,אגיע למשרדי כרגיל בתאריך
שאשב במתחם הנוער.
בעקבות התכתבויות אלו ,החליט אייל לזמן אותי
תודה ויום טוב
..31/8
אני לא חושב שאני צריך לפרט את העבודה שאני עושה אך ורק מתוך כוונה
לשימוע..
האמת ,זה מצחיק ,שאני נלחם בשחיתויות
לשמור על הקבוצה נקייה .ואף יותר מכך.
באנשים מתוך המערכת ,נותן הוכחות למעשה מרמה ..שומר למעשה עליכם כבעלים ,שלא תהיו
חשופים ,שומר על הפועל תל אביב מכל מיני אינטרסנטים ,ובמקום לשלוח את ה"מועלים" ,
From:
הפועל מעל הכל..
חבל
בוחר אייל בפתרון הקל ,ולשלוח איתי..
To: Yaniv Meshulam PM Sent: Wednesday, August 20, 2014 5:43 Rachel Atiya
Office Main
Atiya Rachel
,Regards
 :Subjectמכתב
http://www.hapoelta-" HYPERLINK
תיאורicon small :
972-3- :Fax
Tel: 972-3-6827711
www.hapoelta-fc.co.il"fc.co.il
responsibility before printing this Please consider your environmental P
6827722
e-mail
,Sent: Tuesday ]mailto:meni1@me.com[ From: Meni witzman
היא לא עונה לי
דבר עם טל דחוף
:Subject: Re Meshulam To: Yaniv August 12, 2014 1:22 PM
נשלח מה iPhone-שלי ?ב 12-באוג  ,2014בשעה Yaniv Meshulam ,09:00
<>yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.il" HYPERLINK
כתב/ה>Document1.docx< :
(ריק)
הי מני .מצב בשנית המסמך לחתימה .תושב ובכור חתמו כבר .אם לא נקבל המסמך ממך ,אין
לנו מה ללכת לבקרה ---------- ..הודעה שהועברה  ----------מאתYaniv Meshulam :
< >yaniv_me@hapoelta-fc.co.ilתאריך 7 :באוג  16:20 2014נושא :אל:
" >talf@me.com< "talf@me.com" ,>meni1@me.com< "meni1@me.comעותק:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל
הי מני/טל בהמשך לבקשתו של חיים
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול
תל אביב
האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל
הי מני/טל בהמשך לבקשתו של חיים
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול
תל אביב
האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
From: Yossi sachli
אל תעשו אוטומטי השב לכולם ..שימו לב,
[To: Sent: Saturday, July 19, 2014 10:04 PM ]mailto:yossisachli10@gmail.com
 ;Eyal.berkovicty@gmail.com :Cc Eido Hagagאמיר לובין; חיים רמון; Yaniv
מובן יש לנו את
:Subject: Re maduel; meni waizman Meshulam; Adv. rotem
לובין שהוא אשף תקשורת מחר הנושא  ,יעלה בישיבת הבוקר.ויטופל בהתאם בברכה ,יוסי
סחלי נשלח מה iPhone-שלי ?ב 19-ביול  ,2014בשעה Hagag Eido ,21:36
< >Eido@hagag-group.co.il"mailto:Eido@hagag-group.co.il" HYPERLINKכתב/ה:
ככל הנראה בראיין ישוחרר אחרי המשחק באירופה וככל הנראה דמארי ימכר לאוסטריה וינה.
לידיעתכם .תעשו סיפור חיובי תקשורתי כשהקשר האחורי מגיע וגם לגבי החלוץ .צריך
להתנהל נכון בתקשורת .בגלל שלא התנהלנו נכון ,אוהדים הפגינו אצלי ואצל חיים.
ההתנהלות של אנחנו רוצים את דמארי וההנהלה לא וההתנהלות של אנחנו רוצים שחקנים
וההנהלה לא ,חייבת להיפסק.לא לענין וגורמת לאחד להיות על הר בכך שגרם לאחר להיות
 Samsungנשלח מהטלפון הנייד של
בבור .שבוע טוב.
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 הדוח חייב להיות,להזכירכם
.. שלום לכולם שימו לב למייל של רואה החשבון שלנוFW: הפועל
 רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל,יניב משולם
30.06 –  אישור "ת מוגש עד ה- א
 כי,לא ההמון נטול האידיאה ינצח.." icon small : תיאור052-2809877: נייד
אביב
חשבון שכר
]mailto:zeev_n@barzily.co.il[ From: Zeev Noy
"אם הקומץ אשר נאמן לדגלו
טרחה עונת
Cc: Yoram Meshulam Yaniv Meshulam :To Tuesday, June 24, 2014 5:55 PM :Sent
2012/213
 קיבלתי הנחיה לא,יניב
2012/213  אישור חשבון שכר טרחה עונת-  הפועל ת"א:Subject
 תסגור את הפינה.להמשיך לעבוד על התיק עד שאתה או חיים חותמים לי על אישור החשבון
. זאב, בברכה. מדובר על אישור של חשבון שכבר ממילא אישרתם.הזו
. העברתי לחיים שאמר לי להעביר לעידו שאמר לי לדבר איתך.. ראה דרישה של ברזילי. הי מניFwd: הפועל
 הענין דחוף.? תוכל בבקשה לדבר איתו.. אמרת שאתה תסגור את הענין מול ברזילי, אישור "ת בזמנו- א
 שלי תחילתiPad- תודה נשלח מה.. עד סוף החודש,כי יש להגיש דוחות מבוקרים
חשבון שכר
HYPERLINK< Yaniv Meshulam :מאת
:ההודעה שהועברה
טרחה עונת
 ביוני24 :> תאריךyaniv_me@hapoelta-fc.co.il"mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"
2012/213
mailto:Eido@hagag-" HYPERLINK< Eido Hagag : אלGMT+03:00 18:41:32 2014
 אישור חשבון שכר-  הפועל ת"א: הועבר:> נושאEido@hagag-group.co.il"group.co.il
: שלי תחילת ההודעה שהועברהiPad-הי עידו נשלח מה
2012/213 טרחה עונת
HYPERLINK< "Zeev Noy" :מאת
"Yaniv Meshulam" :> אלzeev_n@barzily.co.il"mailto:zeev_n@barzily.co.il"
>yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.il" HYPERLINK<
HYPERLINK< "Yoram Meshulam" :עותק
 אישור-  הפועל ת"א:> נושאyoram_m@barzily.co.il"mailto:yoram_m@barzily.co.il"
 קיבלתי הנחיה לא להמשיך לעבוד על התיק עד,יניב
2012/213 חשבון שכר טרחה עונת
 מדובר על אישור של. תסגור את הפינה הזו.שאתה או חיים חותמים לי על אישור החשבון
cid:image001.HYPERLINK[ . זאב, בברכה.חשבון שכבר ממילא אישרתם
Zeev  רו"ח,] זאב נויgif@01CF8FD5.69315340"mailto:gif@01CF8FD5.69315340"
HYPERLINK Department Noy,CPA I Manager, Audit
>mailto:zeev_n@barzily.co.il<zeev_n@barzily.co.il"mailto:zeev_n@barzily.co.il"
972.52.8606893+ ,Tel: +972 .3. 5176383 / 106 Migdal Shalom, 9 Ahad Ha'am st. 65251
www.barzily.co.il"http://www.barzily.co.il" HYPERLINK Fax: +972.3.5176392
From: Yaniv Meshulam ________________________________
To: Sent: Monday, June 23, 2014 2:22 PM ][mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.il
 העברתי לחייםHapoel Tel Aviv - Subject: RE: WG: 1.FC Kaiserslautern Zeev Noy
Monday, June 23, 2014 :Sent ]mailto:zeev_n@barzily.co.il[ From: Zeev Noy רמון
Kaiserslautern - Hapoel Tel Subject: RE: WG: 1.FC Yaniv Meshulam :To 2:21 PM
?J .. כמה זמן לוקח לחתום על חשבון שכבר חתמת ואישרת, חוצמזה. תכין לי אתהAviv
cid:image002.HYPERLINK[
Zeev  רו"ח,] זאב נויgif@01CF8FD5.69315340"mailto:gif@01CF8FD5.69315340"
HYPERLINK Department Noy,CPA I Manager, Audit
>mailto:zeev_n@barzily.co.il<zeev_n@barzily.co.il"mailto:zeev_n@barzily.co.il"
972.52.8606893+ ,Tel: +972 .3. 5176383 / 106 Migdal Shalom, 9 Ahad Ha'am st. 65251
HYPERLINK 972.3.5176392+ :Fax
>http://www.barzily.co.il<www.barzily.co.il"http://www.barzily.co.il"
From: Yaniv Meshulam ________________________________
mailto:%5bmailto:yaniv_me@HYPERLINK<]mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.il[
Sent: Monday, June 23, 2014 2:20 >hapoelta-fc.co.il%5d"http://hapoelta-fc.co.il"
- Subject: RE: WG: 1.FC Kaiserslautern Cc: Elisha Nissimian To: Zeev Noy PM
From: Zeev Noy  רשום בהסכם ששלחתי לךHapoel Tel Aviv
mailto:%5bmailto:zeev_n@HYPERLINK<]mailto:zeev_n@barzily.co.il[
To: Sent: Monday, June 23, 2014 2:11 PM >barzily.co.il%5d"http://barzily.co.il"
- Subject: RE: WG: 1.FC Kaiserslautern Cc: Elisha Nissimian Yaniv Meshulam
 שלח לנו בבקשה תאריכי פרעון וסכומים ביחס לשני, שלום יניבHapoel Tel Aviv
728  מתוך502 עמוד
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cid:image002.HYPERLINK[ . זאב, בברכה.השחקנים
]gif@01CF8FD5.69315340"mailto:gif@01CF8FD5.69315340"
HYPERLINK Department Noy,CPA I Manager, Audit
>mailto:zeev_n@barzily.co.il<zeev_n@barzily.co.il"mailto:zeev_n@barzily.co.il"
972.52.8606893+ ,Tel: +972 .3. 5176383 / 106 Migdal Shalom, 9 Ahad Ha'am st. 65251
HYPERLINK 972.3.5176392+ :Fax
>http://www.barzily.co.il<www.barzily.co.il"http://www.barzily.co.il"
From: Yaniv Meshulam ________________________________
mailto:%5bmailto:yaniv_me@HYPERLINK<][mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.il
Sent: Monday, June 23, 2014 1:52 >hapoelta-fc.co.il%5d"http://hapoelta-fc.co.il"
- Subject: FW: WG: 1.FC Kaiserslautern Cc: Elisha Nissimian To: Zeev Noy PM
.אלישע מצב ההסכם המעודכן החדש מול קייזרסלאוטרן/ הי זאבHapoel Tel Aviv
..ההסכם מתיחס לסכום החוב הכולל (גם לבי איתי וגם לגבי גילי) הספרים מעודכנים בהתאם
Nir Inbar :From
mailto:%5bmailto:nirinbar1@HYPERLINK<][mailto:nirinbar1@gmail.com
To: Sent: Monday, April 14, 2014 11:39 AM >gmail.com%5d"http://gmail.com"
Fwd: WG: 1.FC Kaiserslautern - Hapoel Tel Aviv :Subject Yaniv Meshulam
From: Joachim Rain :message Begin forwarded Sent from my iPhone החתום
mailto:Rain@reno-<Rain@reno-lb.de"mailto:Rain@reno-lb.de" HYPERLINK<
HYPERLINK" :To Date: 11 April 2014 17:41:39 GMT+3 >>lb.de
">mailto:nir.inbar@fifama.org<nir.inbar@fifama.org"mailto:nir.inbar@fifama.org"
HYPERLINK<
>mailto:nir.inbar@fifama.org<nir.inbar@fifama.org"mailto:nir.inbar@fifama.org"
Frorath, Jutta (HYPERLINK" :Cc >
<Jutta.Frorath@FCK.de"mailto:Jutta.Frorath@FCK.de"
HYPERLINK< ")>mailto:Jutta.Frorath@FCK.de
<Jutta.Frorath@FCK.de"mailto:Jutta.Frorath@FCK.de"
Tel Subject: WG: 1.FC Kaiserslautern - Hapoel >>mailto:Jutta.Frorath@FCK.de
version that my client attached, please find another modified ,Dear Mr. Inbar Aviv
behalf of HTA would mean that already signed. The latest version you sent us on
Sep 30, 2015 or after, which is not 400.000,- out of 660.000,- would be payable on
provides minor changes in the acceptable for my client. The attached version
leaving for holidays in the next 1 or 2 amounts and should be final now. Since I’m
,regards Best .Mrs. Frorath whom I copied hours, please return the contract to
********************************************************************
Joachim Rain
SCHICKHARDT ENGLERT BAHMANN FRANK GRUB
71638 Solitudestra?e 20 Anwalts- und Notarkanzlei Rechtsanwaltspartnerschaft
********************************************************************* Ludwigsburg
Nr. PR 720014 Partnerschaftsregister AG Stuttgart
*********************************************************************
7141 49+
:Fax 9630-89 7141 49+
:.Tel
mailto:rain@reno-" HYPERLINK
:e-mail 9630-9880
>mailto:rain@reno-lb.de<rain@reno-lb.de"lb.de
HYPERLINK
:>mailto:l@renob.dehomepage<homepage
Diese E-Mail >/http://www.reno-lb.de<www.reno-lb.de"http://www.reno-lb.de"
ist vertraulich und daher allein f?r den Gebrauch durch einschlie?lich ihrer Anh?nge
Empf?nger bestimmt. Dritten ist das Lesen, Verteilen oder den vorgesehenen
E-Mail nur mit ausdr?cklicher Zustimmung erlaubt. Wir bitten, Weiterleiten dieser
fehlgeleitete E-Mail unverz?glich vollst?ndig zu l?schen und uns eine Nachricht eine
.zukommen zu lassen
Zeev  רו"ח,זאב נוי

728  מתוך503 עמוד
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27476

27496

27498

ערבויות  Re:אני לא מאמין שהגיעו אליך ..מדינת הכדורגל היו אמורים להתקשר איתנו לעסקה ארוכת טווח
בהשכרת המגרשים 1.5 .מליון ש״ח ל 10שנים .בסופו של דבר ,העסקה לא יצאה לפועל .נכסתי
בקרה
למומ איתם לתקופה קצרה יותר .בכל מקרה ,הם לא היו מוכנים לשלם את הסכום המינימלי
שדרשנו ( ,להזכירך ,אנו צריכים לממן את עלות הדשא הסינתטי +עלויות חשמל) .התקשרתי
עם חברה אחרת שהסכימה לתנאים ולמרות הכל הקפדתי לעדכן את מדינת הכדורגל ,שעמדו
בעקשנות שלא לשלם את מה שביקשנו .רק אחרי שסיכמתי עם החברה האחרת ,אז הם הבינו
שאנחנו רציניים ופתאום הם מוכנים לשלם את הסכום שביקשתי .הייתי כנה ,פתוח ושקוף
איתם לאורך כל הדרך ..כרגע אין מה לעשות .אלא אם כן ,תתן הנחיה ,כבעלים ,לסגור עם
מדינת הכדורגל( .כמובן במחירים שסגרנו) .ואז אין ברירה ..נשלח מה iPad-שלי ב 24-ביונ
 ,2014בשעה HYPERLINK< "waizman meni" ,19:22
מה הסיפור של מדינת הכדורגל
" >meni1@me.com"mailto:meni1@me.comכתב/ה:
 ,,למה רוצים להוציא אותם ? נשלח מה iPhone-שלי ?ב ,24.06.2014-בשעה Yaniv ,10:56
mailto:yaniv_me@hapoelta-" HYPERLINK< Meshulam
שלחתי ..מי זה אלי? בתאריך  24ביונ
 >yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"fc.co.ilכתב/ה?:
HYPERLINK< =?UTF-8?Q?meni_=E2=80=8Fwaizman?= ,16:55 2014
" >meni1@me.com"mailto:meni1@me.comכתב :שלח לטל  ,,כל הכבוד לך ולחיים ,,
שאפו  ,,שלח הודעה מסודרת לעידו ואלי שכל הערביות חזרו ואין ערביות בבקרה !!!! נשלח
מה iPhone-שלי ?ב ,24.06.2014-בשעה HYPERLINK< Meshulam Yaniv ,09:52
" >yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.ilכתב/ה?:
שלום לכולם .הערבויות אצלי..
ערבויות  Re:שלחתי ..מי זה אלי? בתאריך  24ביונ UTF-?= ,16:55 2014
 >meni1@me.com< =?8?Q?meni_=E2=80=8Fwaizmanכתב :שלח לטל  ,,כל הכבוד לך
בקרה
ולחיים  ,,שאפו  ,,שלח הודעה מסודרת לעידו ואלי שכל הערביות חזרו ואין ערביות בבקרה !!!!
נשלח מה iPhone-שלי ?ב ,24.06.2014-בשעה HYPERLINK< Meshulam Yaniv ,09:52
" >yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.ilכתב/ה?:
שלום לכולם .הערבויות אצלי..
שלום לכולם .הערבויות אצלי..
ערבויות
בקרה

עמוד  504מתוך 728
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צוות
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yaniv_me@hapoelta-< Meshulam Yaniv : מאת----------  הודעה שהועברה---------Fwd: AW: AW: AW: Invoice - April 2014 : נושא23:59 2014  במאי5 :> תאריךfc.co.il
 הודעה---------:> עותקmeni1@me.com< "meni1@me.com" : אלPayment
2014  במאי5 :> תאריךnirinbar1@gmail.com< Nir Inbar : מאת---------- שהועברה
Yaniv : אלInvoice - April 2014 Payment :Fwd: AW: AW: AW : נושא18:09
iPhone Sent from my
:> עותקyaniv_me@hapoelta-fc.co.il< Meshulam
HYPERLINK< "Frorath, Jutta" :From
:Begin forwarded message
Date: 5 May 2014 21:53:58 >Jutta.Frorath@FCK.de"mailto:Jutta.Frorath@FCK.de"
HYPERLINK< "Nir Inbar, Adv" :To GMT+7
Subject: AW: AW: AW: >nir.inbar@fifama.org"mailto:nir.inbar@fifama.org"
we did receive an amount of ,Dear Mr. Inbar
Payment Invoice - April 2014
but without any reason for payment that is why we can’t HYPERLINK -.Euro 30,000
&searchLoc=0&http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=appropriate"
the HYPERLINK appropriate"multiwordShowSingle=on&resultOrder=basic
&searchLoc=0&http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=money"
correctly. Therefore could money"multiwordShowSingle=on&resultOrder=basic
your sponsor for the reconciliation you please send us the name or the bank details of
th April 2014 (see 28 The invoice we have already send you on ?of accounts
Von: Nir Inbar, Adv
Frorath Jutta ,Kind reagrds .)attachment
An: Frorath, Gesendet: Montag, 5. Mai 2014 16:33 ]mailto:nir.inbar@fifama.org[
rain@reno-lb.de; Yaniv "mailto:rain@reno-lb.de" HYPERLINK :Cc Jutta
Dear Mr.
Payment Betreff: Re: AW: AW: Invoice - April 2014 Meshulam
was paid by our club through the First instalment of EUR 30,000
,Frorath
was paid instalment of EUR 30,000 account of a sponsor of the club. Second
inconvenience. As We apologise for the .club yesterday through the account of the
.amounts of our first instalment mentioned before we made great efforts to secure the
for this Please confirm receiving the amount of EUR 60,000 and issue an invoice
On 5 May
Sent from my iPhone
Nir Inbar ,regards Best
.amount
HYPERLINK< "Jutta ,Frorath" ,2014, at 17:53
,Dear Mr. Inbar :wrote >Jutta.Frorath@FCK.de"mailto:Jutta.Frorath@FCK.de"
remitter of the amount is (Hapoel Tel Aviv could you please let me know who the
Thank you for your ?)-.60,000 And when do we get the whole sum (Euro ?)itself
Von: Nir Inbar, Adv
Jutta Frorath ,Kind regards .feedback
An: Frorath, Gesendet: Freitag, 2. Mai 2014 09:31 ][mailto:nir.inbar@fifama.org
Dear Mr.
Payment Betreff: Re: AW: Invoice - April 2014 Jutta
Nir ,Best
.Please confirm receiving first instalment of EUR 30,000
,Frorath
"Frorath, Jutta" ,On 30 Apr 2014, at 15:06 Sent from my iPhone Inbar
:wrote >Jutta.Frorath@FCK.de"mailto:Jutta.Frorath@FCK.de" HYPERLINK<
as you can imagine, we are not happy that already the first
,Dear Mr. Inbar
announced to arrive with delay. We expect to receive it no later than May payment is
pay but would like your attention to the fact, that in case of failure to ,2014 ,7
section 4 of the respectively delay beyond May 7, 2014, the consequences set out in
plus 30 days ,2014 ,30 agreement dated Apr 11, 2014 will apply starting from Apr
Von: Nir Inbar, Adv
Jutta Frorath
,Best regards
.nevertheless
An: Gesendet: Dienstag, 29. April 2014 13:45 ]mailto:nir.inbar@fifama.org[
I
,Dear Mr Frorath
Betreff: Invoice - April 2014 Payment Frorath, Jutta
our April payment to be paid in the 7 of would ask for your kind approval for
Sent from my iPhone
Nir Inbar ,Best
.May

728  מתוך505 עמוד

Fwd: AW:
AW: AW:
Invoice April 2014
Payment

28443

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

:To Monday, March 31, 2014 5:03 PM :Sent From: Yaniv Meshulam
 רו"ח חשב,יניב משולם
 גילי ורמוט:Subject meni1@me.com; talf@me.com
icon small : תיאור: תיאור052-2809877: נייד
מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
" כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו,לא ההמון נטול האידיאה ינצח.."
5 :> תאריךnirinbar1@gmail.com< Inbar Nir : מאת----------  הודעה שהועברה---------: אלFwd: AW: AW: AW: Invoice - April 2014 Payment : נושא18:09 2014 במאי
Sent from my iPhone
:> עותקyaniv_me@hapoelta-fc.co.il< Yaniv Meshulam
HYPERLINK< "Frorath, Jutta" :From
:Begin forwarded message
Date: 5 May 2014 21:53:58 >Jutta.Frorath@FCK.de"mailto:Jutta.Frorath@FCK.de"
HYPERLINK< "Nir Inbar, Adv" :To GMT+7
Subject: AW: AW: AW: >nir.inbar@fifama.org"mailto:nir.inbar@fifama.org"
we did receive an amount of ,Dear Mr. Inbar
Payment Invoice - April 2014
but without any reason for payment that is why we can’t HYPERLINK -.Euro 30,000
&searchLoc=0&http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=appropriate"
the HYPERLINK appropriate"multiwordShowSingle=on&resultOrder=basic
&searchLoc=0&http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=money"
correctly. Therefore could money"multiwordShowSingle=on&resultOrder=basic
your sponsor for the reconciliation you please send us the name or the bank details of
th April 2014 (see 28 The invoice we have already send you on ?of accounts
Von: Nir Inbar, Adv
Frorath Jutta ,Kind reagrds .)attachment
An: Frorath, Gesendet: Montag, 5. Mai 2014 16:33 ]mailto:nir.inbar@fifama.org[
rain@reno-lb.de; Yaniv "mailto:rain@reno-lb.de" HYPERLINK :Cc Jutta
Dear Mr.
Payment Betreff: Re: AW: AW: Invoice - April 2014 Meshulam
was paid by our club through the First instalment of EUR 30,000
,Frorath
was paid instalment of EUR 30,000 account of a sponsor of the club. Second
As .We apologise for the inconvenience .club yesterday through the account of the
.instalment mentioned before we made great efforts to secure the amounts of our first
receiving the amount of EUR 60,000 and issue an invoice for this Please confirm
On 5 May
Sent from my iPhone
Nir Inbar ,Best regards
.amount
HYPERLINK< "Jutta ,Frorath" ,2014, at 17:53
,Dear Mr. Inbar :wrote >Jutta.Frorath@FCK.de"mailto:Jutta.Frorath@FCK.de"
remitter of the amount is (Hapoel Tel Aviv could you please let me know who the
Thank you for your ?)-.60,000 And when do we get the whole sum (Euro ?)itself
Von: Nir Inbar, Adv
Jutta Frorath ,Kind regards .feedback
An: Frorath, Gesendet: Freitag, 2. Mai 2014 09:31 ][mailto:nir.inbar@fifama.org
Dear Mr.
Payment Betreff: Re: AW: Invoice - April 2014 Jutta
Nir ,Best
.Please confirm receiving first instalment of EUR 30,000
,Frorath
"Frorath, Jutta" ,On 30 Apr 2014, at 15:06 Sent from my iPhone Inbar
:wrote >Jutta.Frorath@FCK.de"mailto:Jutta.Frorath@FCK.de" HYPERLINK<
as you can imagine, we are not happy that already the first
,Dear Mr. Inbar
announced to arrive with delay. We expect to receive it no later than May payment is
pay but would like your attention to the fact, that in case of failure to ,2014 ,7
section 4 of the respectively delay beyond May 7, 2014, the consequences set out in
plus 30 days ,2014 ,30 agreement dated Apr 11, 2014 will apply starting from Apr
Von: Nir Inbar, Adv
Jutta Frorath
,Best regards
.nevertheless
An: Gesendet: Dienstag, 29. April 2014 13:45 ]mailto:nir.inbar@fifama.org[
I
,Dear Mr Frorath
Betreff: Invoice - April 2014 Payment Frorath, Jutta
our April payment to be paid in the 7 of would ask for your kind approval for
Sent from my iPhone
Nir Inbar ,Best
.May
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28940

ערבות

28974

גילי ורמוט

29034

עותק של
עותק של
חוזי שחקנים
)2( 10022014
(xlsx.)3
)ריק(

29787

אישור RE:
העברה
הפועל -
אחיקם

29816

ברור

30128

)ריק(

30866

עותק של
חוזי שחקנים
05112013
(xlsx.)2

29325

הי טל/מני בהמשך לשיחה שקיימנו מני ,עופר ואנוכי ,הוחלט כי מני יחליף את השיק עס 2.5
מליון שנמצא בבקרה ,לשני שקים חדשים .אחד עס  920אלף שח עם תאריך ערך של 31.3.13
לטובת החוב לקייזרסלאוטרן ,ושיק עס  1.58מליון עם תאריך ערך  31.7.14לגרעון סוף שמה
השקים לפקודת עופר אורליצקי .עופר ציין כי השיק עס  920אלף ,לא ייפרע
נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
 2809877תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ
אשר נאמן לדגלו"

יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
הי מני ..לחתימתך
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה
אביב
ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
תודה
הכסף נכנס
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה
אביב
From: Meni witzman
ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
To: Yaniv PM Sent: Wednesday, February 12, 2014 12:57 ][mailto:meni1@me.com
?נשלח מה iPad-שלי
 :Subject: Fwd Meshulamאישור העברה הפועל  -אחיקם
תחילת ההודעה שהועברה :מאתHYPERLINK< tal farage :
" >tal@laterman.co.il"mailto:tal@laterman.co.ilתאריך 12 :בפברואר 10:45:10 2014
 GMT+1אל' :מני מני מייל אישי (HYPERLINK
"HYPERLINK< ')meni1@me.com"mailto:meni1@me.com
-" >meni1@me.com"mailto:meni1@me.comנושא :אישור העברה הפועל  -אחיקם
From: HYPERLINK -----Original Message--"nirwaizman@gmail.com"mailto:nirwaizman@gmail.com
[Wednesday, February 12, 2014 11:39 AM :Sent ]mailto:nirwaizman@gmail.com
Please open
from a Xerox Multifunction Device Subject: Scanned To: tal farage
you using a Xerox Multifunction It was scanned and sent to .the attached document
Multifunction Device Attachment File Type: pdf, Multi-Page .Device
Xerox For more information on
Device Name: XEROX-7225 :Location
products and solutions, please visit http://www.xerox.com
הי מני דברתי עם בנק פועלים ..הם מבקשים מסמך מעורך דין שיסביר מה הקשר בין חברת
 ,apvodedo holdingsלהפועל תל אביב ..למרות שהברתי להם שמדובר בהלוואת בעלים ,הם
מתעקשים לקבל מסמך מעורך דין ..דברתי עם עמית פינס והוא אמר לי שמי שצריך לכתוב
כרגע יש בחשבון במצב של "הקפאה" 2 ,סכומים49,000 :
המסמך הזה זה עורך הדין שלך..
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
יורו ו –  36,900יורו..
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה
אביב
ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
לבקשתך
 2809877תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ
אשר נאמן לדגלו"
נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
 2809877תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ
אשר נאמן לדגלו"
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מזהה
מייל

נושא המייל

תוכן המייל

(פנימי של
צוות
החקירה)

30951

הודעת FW:
פקס ממספר
חסוי

30952

עומר FW:
דמארי

36722

העבר:

נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
 2809877תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ
6:30 2013 ,Sent: Sunday, December 22 Meshulam From: Yaniv
אשר נאמן לדגלו"
 :Subject: FW haim.ramon@gmail.com :To PMהודעת פקס ממספר
נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
חסוי
 2809877תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ
Sent: Wednesday, May 22, 2013 4:50 From: Yaniv Meshulam
אשר נאמן לדגלו"
Cc: Michal amit@wblaw.co.il"mailto:amit@wblaw.co.il" To: HYPERLINK PM
Subject: )michall@wblaw.co.il"mailto:michall@wblaw.co.il" Leder (HYPERLINK
ישנם
מצב הסכם המכירה של דמארי עם מכבי פת
 :FWהודעת פקס ממספר חסוי
שמועות שאומרות שבעונה הבאה אם דמארי לא יימכר ,אזי חוזר לפ"ת ללא
אנא בדיקתכם
מהסתכלותי על החוזה ,לא ראיתי שום סעיף כזה.
תמורה..
"..לא
יניב משולם ,רו"ח משרד 08-9268822 :נייד 052-2809877:
הנוספת..
 :Fromמספר חסוי
ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
[Sent: Wednesday, May 22, 2013 4:14 PM ]mailto:none-mail-user@vm.bezeq.com
 :Subject To: Yaniv Meshulamהודעת פקס ממספר חסוי
נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
 2809877תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ
6:31 2013 ,Sent: Sunday, December 22 Meshulam From: Yaniv
אשר נאמן לדגלו"
יניב משולם,
 :Subject: FW haim.ramon@gmail.com :To PMעומר דמארי
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור:
רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
From:
.." icon smallלא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
To: HYPERLINK Sent: Tuesday, December 10, 2013 6:05 PM Yaniv Meshulam
" :Subject: FW amit@wblaw.co.il"mailto:amit@wblaw.co.ilעומר
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
דמארי
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה
אביב
Sent: Tuesday, From: Yaniv Meshulam
ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
mailto:Eido@hagag-" To: Eido Hagag (HYPERLINK November 19, 2013 6:25 PM
יניב משולם,
 :Subject )Eido@hagag-group.co.il"group.co.ilעומר דמארי
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור:
רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
.." icon smallלא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
-------הי מני .מצב התפלגות שכר לבקשתך נשלח מהטלפון הנייד של Samsung
הודעה מקורית  --------נושא :מאת null:אלyaniv_me@hapoelta-< Yaniv Meshulam:
2 400000 3 300000 1 200000 2 100000 4 50000
 >fc.co.ilעותק:
2000000 1 1000000 1 900000 1 800000 1 700000 3 600000 2 500000
יניב משולם ,רו"ח משרד 08-9268822 :נייד 052-:
3 9999999 8
"..לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
2809877

עמוד  508מתוך 728

מזהה
מייל

נושא המייל

תוכן המייל

(פנימי של
צוות
החקירה)

36843

)ריק(

36850

)ריק(

 .1עמית טרם העביר לי
הי מני מצב לבקשתך .כמו כן :מספר הערות כלליות:
להערכתי ולאור
תשובה רשמית בהתיחס לנושא :יוסי אבוקסיס ,ניצן שירזי ,גילי ורמוט.
שיחות קודמות עם עמית :ניצן שירזי – לא יקבל שכר בעונה הבאה מבחינתנו (עקב ניצול ימי
המחלה ואף יותר  )..יוסי אבוקסיס – יש ללחוץ על ההתאחדות על מנת שיקבל את שכרו
המלא ממנה .גילי ורמוט – יש להגיש תביעה נגד ההתאחדות (כמו כן ,אנו פועלים בעזרתו של
 .2ענייני
עו"ד ניר ענבר ,על מנת לנסות לקבל כספים מפיפא .סכויי הצלחה נמוכים)
תקציב :שכר שחקנים  :יש לנסות לקזז בין  15-20%משכר שחקנים כגון :סלים טועמה וגילי
משיחות שקיימתי עם אמיר ,יש אלטרנטיבות זולות יותר לחלופות
ורמוט
השחקנים החסרים (מדובר על שחקנים עם פוטנציאל .השאלה האם מתאימים בשלב זה להפועל
עמלת כרטיסים (לאן) :בעונה הנוכחית ,כמו בעונות קודמות (לפחות ב – 2
תל אביב)
האחרונות) ,גבה משרד הכרטיסים לאן 10% ,מההכנסות של מכירת המנויים .סכום גבוה ביותר
(לצורך הדוגמא – עמלת לאן בכרטיס רגיל עומד על  .)2%ברור לכל כי עמלת המנוי צריכה להיות
לפחות בגובה עמלת הכרטיס ,אם לא פחות מכך .להערכתי ,יש ללחוץ על מנת לשנות את
כללי :לדעתי יש
ההסכם עם לאן .הדבר יביא לחסכון של כ – .₪ 800,000
להוסיף לסעיפי הוצאה עוד סכום של כ –  ₪ 250000בתי מלון  ₪ 160000 +ארוחות צהרים (לפי
בתי מלון  :גבוש לפני משחקים חשובים  +מתן אופציה
 3ארוחות בשבוע).
ארוחות צהרים :על מנת שיהיה פקוח על תזונת
לקיום  2אימונים ביום
השחקנים (יתרון נוסף – ככל שיהיו יותר זמן במועדון ,כך יהיו פחות זמן
יניב משולם ,רו"ח משרד 08-9268822 :נייד 052-:
בחוץ)...
"..לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
2809877
נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב ,הפועל תל אביב
הי מני לבקשתך
"..לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
2809877

38188
43534

)ריק(
)ריק(

תיאורHTA-Signature-YM :
הי יקי מה שלומך? ברצוני להודות לך על רכישת  4מנויים כבוד .מצב חשבונית+מכתב
יניב
תודה רבה על הכל
אהיה איתך בקשר לקראת מסירת המנויים
תודה
נייד 052-2809877:
משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב

43554

מכתב FW:
יקי
.pdfלויטר

43580

מנויים

44674

שטר FW:
הון  -מני

44818

Fwd: FW:

הי מני זה המכתב אותו אנו נוציא ליקי לויטר יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל
הפועל תל אביב נייד .." 052-2809877:לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ
אשר נאמן לדגלו" From: Adam Danon -----Original Message-----
To: Yaniv Sent: Sunday, July 19, 2015 6:56 PM ][mailto:a.danon@mtabraham.org
 :Subject Meshulamמכתב יקי לויטרpdf.
הי מני מה שלומך? בקשת ממני לשמור לך  24מנויים במקומות טובים (בין היתר עבור בעלי
המניות) בפועל ,אנו שומרים את המקומות של בעלי המניות  +המקומות שרושמים על שמך
אגב ,לענין יקי ,דברתי איתו,
האם מדובר על  24נוספים?
משנה קודמת ( 8מנויים)
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
ביום א אעביר לו הכל (העתק אליך)
נייד .." cid:image001.jpg@01D0A79A.4DDAEE20 052-2809877:לא
אביב
ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
הי מני מצב
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור :תיאור.." small icon :לא ההמון נטול
אביב
האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
מצב ההסכם עם פוגיקום לידיעתך  ----------הודעה שהועברה  ----------מאתBarry :
< >bbz8@bezeqint.netתאריך 8 :ביוני  22:59 2015נושא :FW :אלYaniv Meshulam :
בארי בן זאב 054-
< >yaniv_me@hapoelta-fc.co.ilעותק:
 :Fromטובי בן זאב
www.woolfson-c.com Woolfson Consulting
4976500
[ :Sent ]mailto:ibenzeev@bezeqint.netיום ב  08יוני Barry :To 22:57 2015
__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version
:Subject
was checked The message __________ )20141209( 10851 of virus signature database
http://www.eset.com .by ESET NOD32 Antivirus
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מזהה
מייל

נושא המייל

תוכן המייל

(פנימי של
צוות
החקירה)

44819

44958

44962

44976

44986

הי מני .מה שלומך? מצב לחתימתך  ----------הודעה שהועברה  ----------מאתBarry :
Fwd: FW:
< >bbz8@bezeqint.netתאריך 8 :ביוני  22:59 2015נושא :FW :אלYaniv Meshulam :
בארי בן זאב 054-
< >yaniv_me@hapoelta-fc.co.ilעותק:
 :Fromטובי בן זאב
www.woolfson-c.com Woolfson Consulting
4976500
[ :Sent ]mailto:ibenzeev@bezeqint.netיום ב  08יוני Barry :To 22:55 2015
__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version
:Subject
was checked The message __________ )20141209( 10851 of virus signature database
http://www.eset.com .by ESET NOD32 Antivirus
:To Wednesday, June 03, 2015 9:35 PM :Sent From: Yaniv Meshulam
 טוטו FW:הי מני מבדיקה שערכתי עם מוטי מהמנהלת,
 :Subject meni1@me.comטוטו  -קיזוז
קיזוז
התברר כי שהוחלט על הקיזוז של ה –  ,₪ 75000אנו התנגנו נחרצות .חיים הגיע להסכמה עם
אורן חסון על פריסה שונה של הקיזוז .לאחר מכן ,הורה לי לחתום על ההסכם הנ"ל (מצ"ב).
From: Yaniv Meshulam
בדיעבד התברר שה –  23%היה גם רשום במסמך..
HYPERLINK :To Sunday, November 23, 2014 6:27 PM :Sent
"Subject: Fwd: from ineo motty@football.co.il"mailto:motty@football.co.il
 ---------הודעה שהועברה  ----------מאתHYPERLINK< Scanner-Hapoel-TA :213
" >scanner@haoelta-fc.co.il"mailto:scanner@haoelta-fc.co.ilתאריך 23 :בנוב׳ 2014
 16:17נושא from ineo 213 :אלHYPERLINK< Yaniv Meshulam :
" >yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.ilעותק:
טוטו  ---------- Fwd: -הודעה שהועברה  ----------מאתyaniv_me@hapoelta-< Meshulam Yaniv :
 >fc.co.ilתאריך 3 :ביוני  21:35 2015נושא :טוטו  -קיזוז אל meni1@me.com :עותק:
קיזוז
הי מני מבדיקה שערכתי עם מוטי מהמנהלת ,התברר כי שהוחלט על הקיזוז של ה – ,₪ 75000
אנו התנגנו נחרצות .חיים הגיע להסכמה עם אורן חסון על פריסה שונה של הקיזוז .לאחר
מכן ,הורה לי לחתום על ההסכם הנ"ל (מצ"ב) .בדיעבד התברר שה –  23%היה גם רשום
Sent: Sunday, November 23, 2014 From: Yaniv Meshulam
במסמך..
 ---------הודעהSubject: Fwd: from ineo 213 To: motty@football.co.il PM 6:27
שהועברה  ----------מאתHYPERLINK< Scanner-Hapoel-TA :
" >scanner@haoelta-fc.co.il"mailto:scanner@haoelta-fc.co.ilתאריך 23 :בנוב׳ 2014
 16:17נושא from ineo 213 :אלHYPERLINK< Yaniv Meshulam :
" >yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.ilעותק:
טוטו  -קיזוז הי מני מבדיקה שערכתי עם מוטי מהמנהלת ,התברר כי שהוחלט על הקיזוז של ה – ,₪ 75000
אנו התנגנו נחרצות .חיים הגיע להסכמה עם אורן חסון על פריסה שונה של הקיזוז .לאחר
מכן ,הורה לי לחתום על ההסכם הנ"ל (מצ"ב) .בדיעבד התברר שה –  23%היה גם רשום
2014 ,Sent: Sunday, November 23 Meshulam From: Yaniv
במסמך..
 ---------הודעהSubject: Fwd: from ineo 213 To: motty@football.co.il PM 6:27
שהועברה  ----------מאתHYPERLINK< Scanner-Hapoel-TA :
" >scanner@haoelta-fc.co.il"mailto:scanner@haoelta-fc.co.ilתאריך 23 :בנוב׳ 2014
 16:17נושא from ineo 213 :אלHYPERLINK< Yaniv Meshulam :
" >yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.ilעותק:
עפ"י הסכם השיווק של
שלום לכולכם ..סיימתי עכשיו שיחה עם החשב של הטוטו.
כספי טוטו
הטוטו  ,אמורה לקבל כל קבוצה  1.9מליון  ₪כאשר הטוטו מתחייב להשלים ל  2.2מליון .כמו
כן ,סוכם כי הקבוצות ישלמו  ₪ 75,000לטובת המנהלת מכל מענק שמגיע לקבוצות יקוזז
הסכם שיווק  1900מענק גביע הטוטו  200העפלת שלב
 23%לטובת המנהלת.
 150מענק מיקום  300מענק רייטינג  465קיזוז של  23%עפ"י הסכם מכל מענק
( 175.95- )23%.*765קיזוז מוסכם של  75000לטובת מנהלת  75-הורדות בגין קנסות
לכן מגיע לנו בסופו של דבר ,יתרה של  .289,000יתרה זו
והפקות 2731.45 32.6-
נייד 052-:
תועבר מחר יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
 2809877תיאור :תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי
אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
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מזהה
מייל

נושא המייל

תוכן המייל

(פנימי של
צוות
החקירה)

45003

)ריק(

45306

פוגיקום

45643

Fwd:
.xlsxחוברת5

45827

העברRE: :
שטרי הון
לחתימה

להלן הסכומים המגיעים לנו בגין עונת
לכבוד מר איציק לארי מנכ"ל הטוטו
מענק מיקום – מקום  ₪ 300,000 :8מענק רייטינג – סכום משוער כ
המשחקים 2014-15
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון
– ( ₪ 700,000בהסתמך על נתוני עונה קודמת)
נייד  052-2809877:תיאור.." icon small :לא ההמון נטול
הכדורגל הפועל תל אביב
האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
 2809877תיאור :תיאור :תיאור.." small icon :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי
אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
 ---------הודעה שהועברה  ----------מאתyaniv_me@hapoelta-< Meshulam Yaniv : >fc.co.ilתאריך 4 :במאי  14:09 2015נושא :Fwd :חוברת xlsx.5אלKesler Matan" :
---------< >matan.kesler@grandcity.de< ">matan. kesler@grandcity. deעותק:
הודעה שהועברה  ----------מאת>yaniv_me@hapoelta-fc.co.il< Yaniv Meshulam :
הי
תאריך 3 :במאי  22:55 2015נושא :חוברת xlsx.5אל bbz8@bezeqint.net :עותק:
שים לב ,בהנחה ומבטלים את
בארי מצב דוח תזרים מעודכן נכון ליום 3.5.2015
השיק בני (אבטחה) ,ובכל מקרה ,חייבים להזרים כסף על מנת שלא יחזרו שקים החל מיום
בזמננו
 ..10/05בנוסף יש גם את משכורות יתר אנשי הקבוצה (למעט שחקנים שקבלו)..
אמיר אמר שיזרימו  750,000החודש ..אם זה נכון ,חייבים להזרים בהתאם למועד פרעונות
נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
השקים
 2809877תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ
אשר נאמן לדגלו"
הי עידו .לא מצליח לתפוס את שחר .רוצה לעשות ועידה עם שוקי בתאריך  27באפר׳ 2015
 >Eido@hagag-group.co.il< Eido Hagag ,08:53כתב :יניב ,הבטחתי למני לחתום היום,
בברכה ,עידו
בבקשה סגור את העניין עם שוקי ועדכן את שחר לאחר שיחתכם.
HYPERLINK
mail_signature-ido .
חג׳ג׳
"https://itunes.apple.com/us/app/hagag-group-ltd-qbwzt-hgg-b-
Appstore_103x32HYPERLINK"m/id699799402?mt=8
""https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hagag_group
From: Yaniv Meshulam
Google_87x32App_New_350x32
[To: Sent: Sunday, April 26, 2015 1:10 PM ]mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.il
כמו
 :Subject: RE Hagag Cc: Eido Shachar Shimonyהעבר :שטרי הון לחתימה
שאמרתי ,לא ניתן לשנות את המסמך של ההתאחדות/בקרה בתאריך  26באפר׳ ,12:40 2015
Shachar@hbw-"mailto:Shachar@hbw-law.com" HYPERLINK< Shachar Shimony
הבנתי ששוחחתם עם עידו במהלך הימים האחרונים .לעידו
 >law.comכתב :יניב שלום,
אין בעיה לחתום על אישור כלפי הבקרה בנוסח של הבקרה ,ובלבד והוא יתייחס לעונת
המשחקים הנוכחית .שים לב שבסעיף  2עידו אמור להתחייב שכל שנה הוא יחתום על אותו
נוסח – זה לא מקובל ולא סביר .צריך לדבר עם הבקרה ולהסביר להם שבקבוצה ישנם שינויים
בזהות בעלי המניות ולכן אי אפשר לבקש היום מבעל המניות שיתחייב ,באופן בלתי חוזר (כך
עידו מוכן לאשר את זה ביחס לשנה
הם מבקשים) ,לאשרר כל שנה את ההתחייבות.
ללא קשר ,בכל מה שקשור ליחסים שבין עידו
הנוכחית .שנגיע לשנה הבאה נדבר על זה.
לקבוצה – עידו לא מוכן לוותר על ההלוואה שלו ולכן סעיף  6שהוספתי אמור
במידה וזה מקובל עליכם נא חיתמו על שטר ההון המצ"ב ועידו יחתום לאחר
להישאר.
Law .Co & HBW Partner .Shachar Shimony, Adv
שחר
בברכה,
מכן.
nd Floor, Tel-Aviv32 Circular Tower ,Azrieli Center Head Office
Offices
E-Mail: HYPERLINK Fax: +972-3-6081732 972-3-6081733+ :Tel Israel ,67021
This email may
"Shachar@hbw-law.com"mailto:Shachar@hbw-law.com
sole use of the intended recipient contain confidential and privileged material for the
privilege. Any review or distribution by others and may be subject to attorney client
you are not the intended recipient please notify our office is strictly prohibited. If
Shimony From: Shachar
.delete this message from your system immediately and
To: HYPERLINK PM 2:07 Sent: Sunday, April 19, 2015
"Cc: Eido Hagag yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.il
עמוד  511מתוך 728

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

מצ"ב המסמכים ששלחתם
,יניב שלום
 שטרי הון לחתימה: העבר:Subject: RE
 ההסכמה של עידו להמרה לשטרי ההון הינה עבור הבקרה התקציבית.לעידו בצירוף הערותיי
,)(כלומר לא במישור שלו מול נושים אחרים של הקבוצה ומול בעלי מניות נוכחים או עתידיים
 בסיומה של העונה שטר ההון יתבטל וכל ההלוואות של.וכן הינה עבור העונה הנוכחית בלבד
 אבקש לקבל את חוות הדעת של העורך דין המוזכרת בשטר,כמו כן
.עידו יעמדו בתוקפן
Law .Co & HBW Partner .Shachar Shimony, Adv
שחר
,בברכה
.ההון
nd Floor, Tel-Aviv32 Circular Tower ,Azrieli Center Head Office
Offices
E-Mail: HYPERLINK 972-3-6081732+ :Fax 972-3-6081733+ :Tel Israel ,67021
This email may
Shachar@hbw-law.com"mailto:Shachar@hbw-law.com"
sole use of the intended recipient contain confidential and privileged material for the
privilege. Any review or distribution by others and may be subject to attorney client
you are not the intended recipient please notify our office is strictly prohibited. If
http://www.h.delete this message from your system immediately and
HYPERLINK
_____
infinity.co.il/?src=mailsignature
רוצים להחתים אותי על ההסכמים
powered by admail"http://www.admail.us"
הודעה
-------.'עידו חג'ג
? מה אתה אומר.האלו במקום ההסכמים שלנו
HYPERLINK< "Amir G. Kabiri" : מאת-------- מקורית
12:26 03/04/2015:> תאריךkabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com"
mailto:Eido@hagag-" HYPERLINK< Eido Hagag :) אלGMT+02:00(
 תודה, שטרי הון לחתימה מצורף: נושא:> עותקEido@hagag-group.co.il"group.co.il
mailto:yaniv_me@hapoelta-" HYPERLINK< From: Yaniv Meshulam
!רבה
To: 23:03 2015  במרץ22 , יום ראשון:Sent >yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"fc.co.il
kabiriamir@yahoo.com; "mailto:kabiriamir@yahoo.com" HYPERLINK
 שטרי הון:Subject bbz8@bezeqint.net"mailto:bbz8@bezeqint.net" HYPERLINK
 רו"ח חשב,יניב משולם
מצב המסמכים לחתימה
 עידו ומאיר תושב- לחתימה
לא.." icon small : תיאור052-2809877: נייד
מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
" כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו,ההמון נטול האידיאה ינצח

728  מתוך512 עמוד

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

---  הודעה שהועברה----------  הבהרתי לו פעם נוספת שלא ניתן לשנות אץ המסמך..הי בארי
2015  באפר׳26 :> תאריךShachar@hbw-law.com< Shimony Shachar : מאת------Yaniv Meshulam : שטרי הון לחתימה אל: העבר:RE : נושא12:40
>Eido@hagag-group.co.il< 'Eido Hagag' :> עותקyaniv_me@hapoelta-fc.co.il<
 לעידו אין בעיה לחתום על.הבנתי ששוחחתם עם עידו במהלך הימים האחרונים
,יניב שלום
 שים לב. ובלבד והוא יתייחס לעונת המשחקים הנוכחית,אישור כלפי הבקרה בנוסח של הבקרה
. עידו אמור להתחייב שכל שנה הוא יחתום על אותו נוסח – זה לא מקובל ולא סביר2 שבסעיף
צריך לדבר עם הבקרה ולהסביר להם שבקבוצה ישנם שינויים בזהות בעלי המניות ולכן אי
 לאשרר כל שנה,) באופן בלתי חוזר (כך הם מבקשים,אפשר לבקש היום מבעל המניות שיתחייב
 שנגיע לשנה הבאה נדבר על.עידו מוכן לאשר את זה ביחס לשנה הנוכחית
.את ההתחייבות
 בכל מה שקשור ליחסים שבין עידו לקבוצה – עידו לא מוכן לוותר על,ללא קשר
.זה
במידה וזה מקובל עליכם נא חיתמו
. שהוספתי אמור להישאר6 ההלוואה שלו ולכן סעיף
Shachar
שחר
,בברכה
.על שטר ההון המצ"ב ועידו יחתום לאחר מכן
Azrieli Head Office
Law Offices .Co & HBW Partner .Shimony, Adv
972-3-6081733+ :Tel Israel ,67021 nd Floor, Tel-Aviv32 Circular Tower ,Center
mailto:Shachar@hbw-" E-Mail: HYPERLINK 972-3-6081732+ :Fax
This email may contain confidential and
Shachar@hbw-law.com"law.com
sole use of the intended recipient and may be subject to privileged material for the
privilege. Any review or distribution by others is strictly prohibited. If attorney client
delete this you are not the intended recipient please notify our office immediately and
Sent: Sunday, April 19, Shimony From: Shachar
.message from your system
:Subject: RE Hagag Cc: Eido yaniv_me@hapoelta-fc.co.il :To PM 2:07 2015
מצ"ב המסמכים ששלחתם לעידו בצירוף
,יניב שלום
 שטרי הון לחתימה:העבר
 ההסכמה של עידו להמרה לשטרי ההון הינה עבור הבקרה התקציבית (כלומר לא.הערותיי
 וכן הינה,)במישור שלו מול נושים אחרים של הקבוצה ומול בעלי מניות נוכחים או עתידיים
 בסיומה של העונה שטר ההון יתבטל וכל ההלוואות של עידו יעמדו.עבור העונה הנוכחית בלבד
 אבקש לקבל את חוות הדעת של העורך דין המוזכרת בשטר,כמו כן
.בתוקפן
Law .Co & HBW Partner .Adv ,Shachar Shimony
שחר
,בברכה
.ההון
nd Floor, Tel-Aviv32 Circular Tower ,Azrieli Center Head Office
Offices
E-Mail: HYPERLINK 972-3-6081732+ :Fax 972-3-6081733+ :Tel Israel ,67021
This email may
Shachar@hbw-law.com"mailto:Shachar@hbw-law.com"
sole use of the intended recipient contain confidential and privileged material for the
privilege. Any review or distribution by others and may be subject to attorney client
you are not the intended recipient please notify our office is strictly prohibited. If
http://www.h.delete this message from your system immediately and
HYPERLINK
_____
infinity.co.il/?src=mailsignature
רוצים להחתים אותי על ההסכמים
powered by admail"http://www.admail.us"
הודעה
-------.'עידו חג'ג
? מה אתה אומר.האלו במקום ההסכמים שלנו
HYPERLINK< "Amir G. Kabiri" : מאת-------- מקורית
12:26 03/04/2015:> תאריךkabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com"
mailto:Eido@hagag-" HYPERLINK< Eido Hagag :) אלGMT+02:00(
 תודה, שטרי הון לחתימה מצורף: נושא:> עותקEido@hagag-group.co.il"group.co.il
mailto:yaniv_me@hapoelta-" HYPERLINK< From: Yaniv Meshulam
!רבה
To: 23:03 2015  במרץ22 , יום ראשון:Sent >yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"fc.co.il
kabiriamir@yahoo.com; "mailto:kabiriamir@yahoo.com" HYPERLINK
 שטרי הון:Subject bbz8@bezeqint.net"mailto:bbz8@bezeqint.net" HYPERLINK
 רו"ח חשב,יניב משולם
מצב המסמכים לחתימה
 עידו ומאיר תושב- לחתימה
לא.." icon small : תיאור052-2809877: נייד
מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
" כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו,ההמון נטול האידיאה ינצח

728  מתוך513 עמוד

Fwd: RE:
 שטרי:העבר
הון לחתימה

45841

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

---  הודעה שהועברה----------  הבהרתי לו פעם נוספת שלא ניתן לשנות אץ המסמך..הי בארי
2015  באפר׳26 :> תאריךShachar@hbw-law.com< Shimony Shachar : מאת------Yaniv Meshulam : שטרי הון לחתימה אל: העבר:RE : נושא12:40
>Eido@hagag-group.co.il< 'Eido Hagag' :> עותקyaniv_me@hapoelta-fc.co.il<
 לעידו אין בעיה לחתום על.הבנתי ששוחחתם עם עידו במהלך הימים האחרונים
,יניב שלום
 שים לב. ובלבד והוא יתייחס לעונת המשחקים הנוכחית,אישור כלפי הבקרה בנוסח של הבקרה
. עידו אמור להתחייב שכל שנה הוא יחתום על אותו נוסח – זה לא מקובל ולא סביר2 שבסעיף
צריך לדבר עם הבקרה ולהסביר להם שבקבוצה ישנם שינויים בזהות בעלי המניות ולכן אי
 לאשרר כל שנה,) באופן בלתי חוזר (כך הם מבקשים,אפשר לבקש היום מבעל המניות שיתחייב
 שנגיע לשנה הבאה נדבר על.עידו מוכן לאשר את זה ביחס לשנה הנוכחית
.את ההתחייבות
 בכל מה שקשור ליחסים שבין עידו לקבוצה – עידו לא מוכן לוותר על,ללא קשר
.זה
במידה וזה מקובל עליכם נא חיתמו
. שהוספתי אמור להישאר6 ההלוואה שלו ולכן סעיף
Shachar
שחר
,בברכה
.על שטר ההון המצ"ב ועידו יחתום לאחר מכן
Azrieli Head Office
Law Offices .Co & HBW Partner .Shimony, Adv
972-3-6081733+ :Tel Israel ,67021 nd Floor, Tel-Aviv32 Circular Tower ,Center
mailto:Shachar@hbw-" E-Mail: HYPERLINK 972-3-6081732+ :Fax
This email may contain confidential and
Shachar@hbw-law.com"law.com
sole use of the intended recipient and may be subject to privileged material for the
privilege. Any review or distribution by others is strictly prohibited. If attorney client
delete this you are not the intended recipient please notify our office immediately and
Sent: Sunday, April 19, Shimony From: Shachar
.message from your system
:Subject: RE Hagag Cc: Eido yaniv_me@hapoelta-fc.co.il :To PM 2:07 2015
מצ"ב המסמכים ששלחתם לעידו בצירוף
,יניב שלום
 שטרי הון לחתימה:העבר
 ההסכמה של עידו להמרה לשטרי ההון הינה עבור הבקרה התקציבית (כלומר לא.הערותיי
 וכן הינה,)במישור שלו מול נושים אחרים של הקבוצה ומול בעלי מניות נוכחים או עתידיים
 בסיומה של העונה שטר ההון יתבטל וכל ההלוואות של עידו יעמדו.עבור העונה הנוכחית בלבד
 אבקש לקבל את חוות הדעת של העורך דין המוזכרת בשטר,כמו כן
.בתוקפן
Law .Co & HBW Partner .Adv ,Shachar Shimony
שחר
,בברכה
.ההון
nd Floor, Tel-Aviv32 Circular Tower ,Azrieli Center Head Office
Offices
E-Mail: HYPERLINK 972-3-6081732+ :Fax 972-3-6081733+ :Tel Israel ,67021
This email may
Shachar@hbw-law.com"mailto:Shachar@hbw-law.com"
sole use of the intended recipient contain confidential and privileged material for the
privilege. Any review or distribution by others and may be subject to attorney client
you are not the intended recipient please notify our office is strictly prohibited. If
http://www.h.delete this message from your system immediately and
HYPERLINK
_____
infinity.co.il/?src=mailsignature
רוצים להחתים אותי על ההסכמים
powered by admail"http://www.admail.us"
הודעה
-------.'עידו חג'ג
? מה אתה אומר.האלו במקום ההסכמים שלנו
HYPERLINK< "Amir G. Kabiri" : מאת-------- מקורית
12:26 03/04/2015:> תאריךkabiriamir@yahoo.com"mailto:kabiriamir@yahoo.com"
mailto:Eido@hagag-" HYPERLINK< Eido Hagag :) אלGMT+02:00(
 תודה, שטרי הון לחתימה מצורף: נושא:> עותקEido@hagag-group.co.il"group.co.il
mailto:yaniv_me@hapoelta-" HYPERLINK< From: Yaniv Meshulam
!רבה
To: 23:03 2015  במרץ22 , יום ראשון:Sent >yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"fc.co.il
kabiriamir@yahoo.com; "mailto:kabiriamir@yahoo.com" HYPERLINK
 שטרי הון:Subject bbz8@bezeqint.net"mailto:bbz8@bezeqint.net" HYPERLINK
 רו"ח חשב,יניב משולם
מצב המסמכים לחתימה
 עידו ומאיר תושב- לחתימה
לא.." icon small : תיאור052-2809877: נייד
מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
" כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו,ההמון נטול האידיאה ינצח

728  מתוך514 עמוד

Fwd: RE:
 שטרי:העבר
הון לחתימה

45842

מזהה
מייל

נושא המייל

תוכן המייל

(פנימי של
צוות
החקירה)

45988

משכורות

45997

משכורות

46005

משכורות -
עדכון

46013

משכורות

46034

שטר הון

46690

שטרי הון

47236

תזרים עד
_ֹ300615מעו
דכן10022015
xlsx.
הצהרת עושר

47253

הלוואות

47317

אשור יתרת
קרן הלוואה

47738

לירוי צעירי

47741

לירוי צעירי -
הצעה +פיצוי

47742

לירוי צעירי -
הצעה

47240

הי מני מה קורה ? הכסף של מכבי הגיע ..טרם קיבלנו אישור לניכיון השיק היום חייבים
יניב משולם ,רו"ח
להעביר המשכורות אם עד שעה  1300לא אקבל אישור ,אעדכן שוב
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור :תיאור:
חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
.." icon smallלא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
שלום לכולם לצערי טרם קבלתי תשובות מהבנק המשמעות היא שלא יהיו משכורות
נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
היום
 2809877תיאור :תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי
אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
הכסף ממכבי טרם הגיע( .בשיחה עם הבנק נאמר לי ש אם ביצעו היום את העברה ,רק בעוד
יניב משולם,
יומיים – שלושה נוכל להמיר לש"ח) כמו כן ,טרם קבלנו אישור על הניכיון..
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור:
רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
כרגע ,טרם אושר ניכיון השיק ..מקווה שעד סוף היום יאשרו .הכסף ממכבי טרם עבר ..מקווה
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
שגם זה יגיע היום
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול
אביב
האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
כמו כן ,אנו מחכים כרגע לאישור משניצר
הי מני מצב שטר ההון של תושב ,חתום
שיגיד לנו בעבור מי המניות מוחזקות בנאמנות .בלי זה הבנק לא ינכה לנו
יניב משולם,
ניר ענבר בקשר איתם .נכון לרגע זה ,לא קיבלנו דבר
השקים..
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור:
רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון
הי בארי/מני לידעתכם ,בכור חתם על המסמכים
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור :תיאורicon small :
הכדורגל הפועל תל אביב
"..לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"

יש חדש
הי מני סיגל מהבנק התקשרה ואמרה שטרם העברת לה "הצהרת עושר"..
נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
בנושא?
 2809877תיאור :תיאור :תיאור.." small icon :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי
אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
הי מני מצב פרוט הלוואות
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול
אביב
האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
הי מני מה שלומך? צריך בבקשה אישור על יתרת קרן ההלוואה שהעברת
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
תודה
לקבוצה
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול
אביב
האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
משיחה עם חיים מהבוקר ,הוא לא מאשר התחייבות לשנה הבאה.
הי מני מה שלומך?
ז"א ,הוא רוצה לראות ראשית ,צ'ק של  30,000דולר בחשבון ולאחר מכן יאשר לחתום על
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
האופציה
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור :תיאור.." small icon :לא ההמון נטול
אביב
האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
הי מני מצב לאשורך..
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47831
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מידע RE:
כספי

48165

שטר הון

נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
 2809877תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן
לדגלו"
Sent: Wednesday, ]From: Matan Kesler [mailto:matan.kesler@grandcity.de
:Subject Cc: meni1@me.com To: Yaniv Meshulam January 07, 2015 10:25 AM
בהמשך לשיחתנו ,מצ"ב המידע אשר דרוש לנו ואבקש
יניב שלום,
מידע כספי
 .1פירוט שכר שנתי  +חוזים (שחקנים ,צוות מקצועי ,מנהלה)  -העברתי  .2פירוט
לקבל:
שיקים שבחוץ – .העברתי (עד  .3 )30/06/15פירוט הוצאות לרשויות המס – .העברתי בפרוט
השקים ..בנוסף ישנם עוד  5תשלומים של  ₪ 183000החל מה –  .4 01/07/15חוזים מול
ספקים .5 .חוזי שכירות מגרשים – .האם הכוונה להסכם מול עיריית תל אביב? או מול גופים
שמשכירים מאיתנו את המגרשים?  .6חוזי הלוואה למול בנקים ואופן פריסת ההלוואות– .
האם לוח סילוקין יספיק?  .7פירוט הלוואות בעלים ,חובות לבעלי עניין וערבויות בעלים.8 .
פירוט יתרות חוב לשונים .9 .הוצאות אבטחה ,שיטור ,מד"א .10 .פירוט הוצאות תפעול,
הנהלה וכלליות שונות .11 .פירוט הוצאות מחלקת נוער .12 .פירוט הכנסות הורים מחלקת
נוער .13 .פירוט הכנסות ממכירות מנויים  .14פירוט הכנסות ממכירת כרטיסים.15 .
פירוט הכנסות מחסויות וספונסרים .16 .פירוט הכנסות ממרצ'נדייז .17 .פירוט הכנסות
במידה ומשהו איננו ברור אני
מתרומות .18 .פירוט הכנסות מרשויות ומגופים שונים.
מתן קסלר
מודה לך.
כמובן זמין במספרים שפירטתי בפניך במייל הקודם.
הי מני דברתי עם שוקי (שדיבר עם עופר בענין) ישנם  2אופציות .1 :חותמים על שטר
הון ,כאשר המשמעות היא שהשטר ניתן לפרעון רק לאחר פרעון כל ההתחיבויות ואישור הבקרה
התקציבית ..כאשר עופר אמר שמבחינתו לאחר פרעון ההתחיבויות לזמן הקצר ,ניתן יהיה
לפרוע את השטר ..במקרה זה ,אין הגדלת גרעון .2 .רושמים שטר הון ,במתכונת הישנה
(דומה להלוואה) כאשר פה השטר יפרע רק בהסכמת הרשות לבקרה תקציבית (ללא קשר לפרעון
צריך את החלטתך ..ובהתאם
התחיבויות) ..הבעיה במקרה זה ,שזה כן מגדיל הגרעון.
לכך ,אשלח אליך את הטפסים הרלוונטים( ..השיק של ה –  1.25מליון ,בכל מקרה חוזר
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
ממתין להחלטתך
אליך)
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור :תיאור.." small icon :לא ההמון נטול
אביב
האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
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 רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל,יניב משולם
הי מני מצב השומה
לא ההמון נטול.." icon small : תיאור: תיאור: תיאור052-2809877: נייד
אביב
From: Zigdon
" כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו,האידיאה ינצח
To: Sent: Wednesday, December 24, 2014 10:01 AM ][mailto:cpa@zigdon.com
Original ------ הראל אחזקות:Subject: Fw Yaniv Meshulam
Date: ruti"mailto:ruti@zigdon.com" From: HYPERLINK
-------Message
To: HYPERLINK 22/12/2014 10:04:32
HYPERLINK ;cpa@zigdon.com"mailto:cpa@zigdon.com"
 הראל:Subject Yalinevich Boaz"mailto:boaz@bsay.co.il"
>> ההודעה מוכנה לשליחה עם הקובץImage_0030520141222100210.pdf<<
אחזקות
 לשם הגנה:הערה
Image_0030520141222100210
:או הקישור המצורפים שלהלן
 תוכניות דואר אלקטרוני עשויות למנוע שליחה או קבלה של סוגים,מפני וירוסי מחשבים
 בדוק את הגדרות האבטחה של הדואר האלקטרוני שלך כדי.מסוימים של קבצים מצורפים
Information from ESET __________
.לבדוק את אופן הטיפול בקבצים מצורפים
)Antivirus, version of virus signature database 10912 (20141221 NOD32
The message was checked by ESET NOD32
__________
from ESET Information __________
http://www.eset.com
.Antivirus
)20141221( NOD32 Antivirus, version of virus signature database 10912
The message was checked by ESET NOD32
__________
Information from __________
http://www.eset.com
.Antivirus
)signature database 10912 (20141221 ESET NOD32 Antivirus, version of virus
The message was checked by ESET NOD32
__________
http://www.eset.com
.Antivirus
&did=10501&http://www.incredimail.com/?id=621159
&rui=126875938&ppd=2820,201206281812,9,%5bTypeID%5d,%5bIM_UPN2%5d
HYPERLINK sd=20141224
&did=10501&http://www.incredimail.com/?id=621159"
&rui=126875938&ppd=2820,201206281812,9,%5bTypeID%5d,%5bIM_UPN2%5d
HYPERLINK
Animations for your email FREE"sd=20141224
&did=10501&http://www.incredimail.com/?id=621159"
&rui=126875938&ppd=2820,201206281812,9,%5bTypeID%5d,%5bIM_UPN2%5d
!Here Click"sd=20141224
&did=10501&http://www.incredimail.com/?id=621159
&rui=126875938&ppd=2820,201206281812,9,%5bTypeID%5d,%5bIM_UPN2%5d
sd=20141224
http://www2l.incredimail.com/gcontent/stamps/new2011/pixel.gif?upn=%5bIM_UP
N2%5d
052-: נייד
 רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב,יניב משולם
 כי אם הקומץ אשר נאמן,לא ההמון נטול האידיאה ינצח.." icon small : תיאור2809877
"לדגלו
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Sent: Friday, December 12, ]From: Guy Primor [mailto:guy@nim-sport.com
Subject: Re: Eliran To: Yaniv Meshulam PM 2014 1:02
NIM-Group Sport .Primor, Adv Guy
.מעביר,אחלה
Atar
Ramat Gan, .Menachem Begin Rd 7 th Floor25 ,.Gibor Sport Bldg Management
972-+ :Mobile 972-3-611-4421+
:Fax 972-3-611-4420+
:Tel Israel 52681
guy@nim-"mailto:guy@nim-sport.com" HYPERLINK :Email 54-243-3375
www.nim-"/http://www.nim-sport.com" HYPERLINK :Web sport.com
This email and any files transmitted with it are confidential and
sport.com
If .addressed intended solely for the use of the individual or entity to whom they are
the sender immediately and delete email in error please notify you have received this
not the intended recipient you are notified this message from your system. If you are
distributing or taking any action in reliance on the contents ,that disclosing, copying
GMT+02:00 Yaniv 12:58 2014-12-12
.information is strictly prohibited of this
mailto:yaniv_me@hapoelta-" HYPERLINK< Meshulam
 רו"ח חשב מועדון,יניב משולם
:>yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"fc.co.il
לא ההמון נטול.." icon small : תיאור052-2809877: נייד
הכדורגל הפועל תל אביב
" כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו,האידיאה ינצח
Guy :To Friday, December 12, 2014 12:58 PM :Sent From: Yaniv Meshulam
Subject: Eliran Primor (guy@nim-sport.com); avi@nim-sport.com
052-: נייד
 רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב,יניב משולם
Atar
 כי אם הקומץ אשר נאמן,לא ההמון נטול האידיאה ינצח.." icon small : תיאור2809877
"לדגלו
yaniv_me@hapoelta-< Meshulam Yaniv : מאת----------  הודעה שהועברה---------avi@nim-sport.com : אלeliranAtar : נושא01:25 2014  בדצמ׳12 :> תאריךfc.co.il
 רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל,יניב משולם
:עותק
 כי,לא ההמון נטול האידיאה ינצח.." icon small : תיאור052-2809877: נייד
אביב
"אם הקומץ אשר נאמן לדגלו
 ממתין לרשימת הערבים בבנק,כמו כן
.. מצב פרוט יתרות הגרעון,הי מני לבקשתך
052-: נייד
 רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב,יניב משולם
דסקונט
 כי אם הקומץ אשר נאמן,לא ההמון נטול האידיאה ינצח.." icon small : תיאור2809877
"לדגלו
 רו"ח חשב מועדון הכדורגל,יניב משולם
 כפי שנמסר ע"י לאן,מצב תחזית הכנסות
לא ההמון נטול.." icon small : תיאור052-2809877: נייד
הפועל תל אביב
" כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו,האידיאה ינצח
052-: נייד
 רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב,יניב משולם
 כי,לא ההמון נטול האידיאה ינצח.." small icon : תיאור: תיאור: תיאור2809877
"אם הקומץ אשר נאמן לדגלו
052-: נייד
 רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב,יניב משולם
 כי אם הקומץ אשר נאמן,לא ההמון נטול האידיאה ינצח.." icon small : תיאור2809877
"לדגלו
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מכתב FW:

50552

RE: Re:

50564
50565

)ריק(
Fwd: null

50609

)ריק(

51186

RE:

בתאריך
שלום חיים ,עידו ומני ראו התכתבויות שלי ושל אייל במהלך במהלך היום..
 24/8-28/08אני בחופש תאריך  – 06/09-08/09אני בכנס של  ECAבשוויץ ( ..המועדון לא
כמו כן ,בהמשך להודעתך
משלם כלום)  :ארגון הקבוצות הארופאיות( ..מצב פרוגרמה)
אלי ,מיום  19/08/14ומיום  ,20/08/14החל מחזרתי מהחופש ,קרי ,החל מתאריך ,31/08/2014
שלום אייל,
אינני מגיע יותר למשרדי אשר במתחם וולפסון ,אלא עובד מהבית..
בהמשך למייל הקודם ,ו לאחר בדיקות שעשיתי ,הריני להודיעך ,שאין באפשרותי לבצע את
תפקידי כראוי וכמצופה ממני ,מהבית ,כפי שדרשת ממני .תפקידי מחייב הימצאות במשרדי
במתחם ,כפי שהיה בשנתיים ורבע האחרונות .כפי שהצעתי לך בשיחה היום וכפי שאומר לך
כעת ,אם משרדי ,לדבריך ,אמור ללכת למישהו אחר(יוסי ,לובין ,רותם ,נטלי) ,ישנה אפשרות
אי לכך ,למרות המייל הקודם ,אגיע למשרדי כרגיל בתאריך
שאשב במתחם הנוער.
בעקבות התכתבויות אלו ,החליט אייל לזמן אותי
תודה ויום טוב
..31/8
אני לא חושב שאני צריך לפרט את העבודה שאני עושה אך ורק מתוך כוונה
לשימוע..
האמת ,זה מצחיק ,שאני נלחם בשחיתויות
לשמור על הקבוצה נקייה .ואף יותר מכך.
באנשים מתוך המערכת ,נותן הוכחות למעשה מרמה ..שומר למעשה עליכם כבעלים ,שלא תהיו
חשופים ,שומר על הפועל תל אביב מכל מיני אינטרסנטים ,ובמקום לשלוח את ה"מועלים" ,
From:
הפועל מעל הכל..
חבל
בוחר אייל בפתרון הקל ,ולשלוח איתי..
To: Yaniv Meshulam PM Sent: Wednesday, August 20, 2014 5:43 Rachel Atiya
Office Main
Atiya Rachel
,Regards
 :Subjectמכתב
http://www.hapoelta-" HYPERLINK
תיאורicon small :
972-3- :Fax
Tel: 972-3-6827711
www.hapoelta-fc.co.il"fc.co.il
responsibility before printing this Please consider your environmental P
6827722
e-mail
,Sent: Tuesday ]mailto:meni1@me.com[ From: Meni witzman
היא לא עונה לי
דבר עם טל דחוף
:Subject: Re Meshulam To: Yaniv August 12, 2014 1:22 PM
נשלח מה iPhone-שלי ?ב 12-באוג  ,2014בשעה Yaniv Meshulam ,09:00
<>yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.il" HYPERLINK
כתב/ה>Document1.docx< :
(ריק)
הי מני .מצב בשנית המסמך לחתימה .תושב ובכור חתמו כבר .אם לא נקבל המסמך ממך ,אין
לנו מה ללכת לבקרה ---------- ..הודעה שהועברה  ----------מאתYaniv Meshulam :
< >yaniv_me@hapoelta-fc.co.ilתאריך 7 :באוג  16:20 2014נושא :אל:
" >talf@me.com< "talf@me.com" ,>meni1@me.com< "meni1@me.comעותק:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל
הי מני/טל בהמשך לבקשתו של חיים
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול
תל אביב
האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל
הי מני/טל בהמשך לבקשתו של חיים
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול
תל אביב
האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
From: Yossi sachli
אל תעשו אוטומטי השב לכולם ..שימו לב,
[To: Sent: Saturday, July 19, 2014 10:04 PM ]mailto:yossisachli10@gmail.com
 ;Eyal.berkovicty@gmail.com :Cc Eido Hagagאמיר לובין; חיים רמון; Yaniv
מובן יש לנו את
:Subject: Re maduel; meni waizman Meshulam; Adv. rotem
לובין שהוא אשף תקשורת מחר הנושא  ,יעלה בישיבת הבוקר.ויטופל בהתאם בברכה ,יוסי
סחלי נשלח מה iPhone-שלי ?ב 19-ביול  ,2014בשעה Hagag Eido ,21:36
< >Eido@hagag-group.co.il"mailto:Eido@hagag-group.co.il" HYPERLINKכתב/ה:
ככל הנראה בראיין ישוחרר אחרי המשחק באירופה וככל הנראה דמארי ימכר לאוסטריה וינה.
לידיעתכם .תעשו סיפור חיובי תקשורתי כשהקשר האחורי מגיע וגם לגבי החלוץ .צריך
להתנהל נכון בתקשורת .בגלל שלא התנהלנו נכון ,אוהדים הפגינו אצלי ואצל חיים.
ההתנהלות של אנחנו רוצים את דמארי וההנהלה לא וההתנהלות של אנחנו רוצים שחקנים
וההנהלה לא ,חייבת להיפסק.לא לענין וגורמת לאחד להיות על הר בכך שגרם לאחר להיות
 Samsungנשלח מהטלפון הנייד של
בבור .שבוע טוב.
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 הדוח חייב להיות,להזכירכם
.. שלום לכולם שימו לב למייל של רואה החשבון שלנוFW: הפועל
 רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל,יניב משולם
30.06 –  אישור "ת מוגש עד ה- א
 כי,לא ההמון נטול האידיאה ינצח.." icon small : תיאור052-2809877: נייד
אביב
חשבון שכר
]mailto:zeev_n@barzily.co.il[ From: Zeev Noy
"אם הקומץ אשר נאמן לדגלו
טרחה עונת
Cc: Yoram Meshulam Yaniv Meshulam :To Tuesday, June 24, 2014 5:55 PM :Sent
2012/213
 קיבלתי הנחיה לא,יניב
2012/213  אישור חשבון שכר טרחה עונת-  הפועל ת"א:Subject
 תסגור את הפינה.להמשיך לעבוד על התיק עד שאתה או חיים חותמים לי על אישור החשבון
. זאב, בברכה. מדובר על אישור של חשבון שכבר ממילא אישרתם.הזו
. העברתי לחיים שאמר לי להעביר לעידו שאמר לי לדבר איתך.. ראה דרישה של ברזילי. הי מניFwd: הפועל
 הענין דחוף.? תוכל בבקשה לדבר איתו.. אמרת שאתה תסגור את הענין מול ברזילי, אישור "ת בזמנו- א
 שלי תחילתiPad- תודה נשלח מה.. עד סוף החודש,כי יש להגיש דוחות מבוקרים
חשבון שכר
HYPERLINK< Yaniv Meshulam :מאת
:ההודעה שהועברה
טרחה עונת
 ביוני24 :> תאריךyaniv_me@hapoelta-fc.co.il"mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"
2012/213
mailto:Eido@hagag-" HYPERLINK< Eido Hagag : אלGMT+03:00 18:41:32 2014
 אישור חשבון שכר-  הפועל ת"א: הועבר:> נושאEido@hagag-group.co.il"group.co.il
: שלי תחילת ההודעה שהועברהiPad-הי עידו נשלח מה
2012/213 טרחה עונת
HYPERLINK< "Zeev Noy" :מאת
"Yaniv Meshulam" :> אלzeev_n@barzily.co.il"mailto:zeev_n@barzily.co.il"
>yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.il" HYPERLINK<
HYPERLINK< "Yoram Meshulam" :עותק
 אישור-  הפועל ת"א:> נושאyoram_m@barzily.co.il"mailto:yoram_m@barzily.co.il"
 קיבלתי הנחיה לא להמשיך לעבוד על התיק עד,יניב
2012/213 חשבון שכר טרחה עונת
 מדובר על אישור של. תסגור את הפינה הזו.שאתה או חיים חותמים לי על אישור החשבון
cid:image001.HYPERLINK[ . זאב, בברכה.חשבון שכבר ממילא אישרתם
Zeev  רו"ח,] זאב נויgif@01CF8FD5.69315340"mailto:gif@01CF8FD5.69315340"
HYPERLINK Department Noy,CPA I Manager, Audit
>mailto:zeev_n@barzily.co.il<zeev_n@barzily.co.il"mailto:zeev_n@barzily.co.il"
972.52.8606893+ ,Tel: +972 .3. 5176383 / 106 Migdal Shalom, 9 Ahad Ha'am st. 65251
www.barzily.co.il"http://www.barzily.co.il" HYPERLINK Fax: +972.3.5176392
From: Yaniv Meshulam ________________________________
To: Sent: Monday, June 23, 2014 2:22 PM ][mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.il
 העברתי לחייםHapoel Tel Aviv - Subject: RE: WG: 1.FC Kaiserslautern Zeev Noy
Monday, June 23, 2014 :Sent ]mailto:zeev_n@barzily.co.il[ From: Zeev Noy רמון
Kaiserslautern - Hapoel Tel Subject: RE: WG: 1.FC Yaniv Meshulam :To 2:21 PM
?J .. כמה זמן לוקח לחתום על חשבון שכבר חתמת ואישרת, חוצמזה. תכין לי אתהAviv
cid:image002.HYPERLINK[
Zeev  רו"ח,] זאב נויgif@01CF8FD5.69315340"mailto:gif@01CF8FD5.69315340"
HYPERLINK Department Noy,CPA I Manager, Audit
>mailto:zeev_n@barzily.co.il<zeev_n@barzily.co.il"mailto:zeev_n@barzily.co.il"
972.52.8606893+ ,Tel: +972 .3. 5176383 / 106 Migdal Shalom, 9 Ahad Ha'am st. 65251
HYPERLINK 972.3.5176392+ :Fax
>http://www.barzily.co.il<www.barzily.co.il"http://www.barzily.co.il"
From: Yaniv Meshulam ________________________________
mailto:%5bmailto:yaniv_me@HYPERLINK<]mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.il[
Sent: Monday, June 23, 2014 2:20 >hapoelta-fc.co.il%5d"http://hapoelta-fc.co.il"
- Subject: RE: WG: 1.FC Kaiserslautern Cc: Elisha Nissimian To: Zeev Noy PM
From: Zeev Noy  רשום בהסכם ששלחתי לךHapoel Tel Aviv
mailto:%5bmailto:zeev_n@HYPERLINK<]mailto:zeev_n@barzily.co.il[
To: Sent: Monday, June 23, 2014 2:11 PM >barzily.co.il%5d"http://barzily.co.il"
- Subject: RE: WG: 1.FC Kaiserslautern Cc: Elisha Nissimian Yaniv Meshulam
 שלח לנו בבקשה תאריכי פרעון וסכומים ביחס לשני, שלום יניבHapoel Tel Aviv
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cid:image002.HYPERLINK[ . זאב, בברכה.השחקנים
]gif@01CF8FD5.69315340"mailto:gif@01CF8FD5.69315340"
HYPERLINK Department Noy,CPA I Manager, Audit
>mailto:zeev_n@barzily.co.il<zeev_n@barzily.co.il"mailto:zeev_n@barzily.co.il"
972.52.8606893+ ,Tel: +972 .3. 5176383 / 106 Migdal Shalom, 9 Ahad Ha'am st. 65251
HYPERLINK 972.3.5176392+ :Fax
>http://www.barzily.co.il<www.barzily.co.il"http://www.barzily.co.il"
From: Yaniv Meshulam ________________________________
mailto:%5bmailto:yaniv_me@HYPERLINK<][mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.il
Sent: Monday, June 23, 2014 1:52 >hapoelta-fc.co.il%5d"http://hapoelta-fc.co.il"
- Subject: FW: WG: 1.FC Kaiserslautern Cc: Elisha Nissimian To: Zeev Noy PM
.אלישע מצב ההסכם המעודכן החדש מול קייזרסלאוטרן/ הי זאבHapoel Tel Aviv
..ההסכם מתיחס לסכום החוב הכולל (גם לבי איתי וגם לגבי גילי) הספרים מעודכנים בהתאם
Nir Inbar :From
mailto:%5bmailto:nirinbar1@HYPERLINK<][mailto:nirinbar1@gmail.com
To: Sent: Monday, April 14, 2014 11:39 AM >gmail.com%5d"http://gmail.com"
Fwd: WG: 1.FC Kaiserslautern - Hapoel Tel Aviv :Subject Yaniv Meshulam
From: Joachim Rain :message Begin forwarded Sent from my iPhone החתום
mailto:Rain@reno-<Rain@reno-lb.de"mailto:Rain@reno-lb.de" HYPERLINK<
HYPERLINK" :To Date: 11 April 2014 17:41:39 GMT+3 >>lb.de
">mailto:nir.inbar@fifama.org<nir.inbar@fifama.org"mailto:nir.inbar@fifama.org"
HYPERLINK<
>mailto:nir.inbar@fifama.org<nir.inbar@fifama.org"mailto:nir.inbar@fifama.org"
Frorath, Jutta (HYPERLINK" :Cc >
<Jutta.Frorath@FCK.de"mailto:Jutta.Frorath@FCK.de"
HYPERLINK< ")>mailto:Jutta.Frorath@FCK.de
<Jutta.Frorath@FCK.de"mailto:Jutta.Frorath@FCK.de"
Tel Subject: WG: 1.FC Kaiserslautern - Hapoel >>mailto:Jutta.Frorath@FCK.de
version that my client attached, please find another modified ,Dear Mr. Inbar Aviv
behalf of HTA would mean that already signed. The latest version you sent us on
Sep 30, 2015 or after, which is not 400.000,- out of 660.000,- would be payable on
provides minor changes in the acceptable for my client. The attached version
leaving for holidays in the next 1 or 2 amounts and should be final now. Since I’m
,regards Best .Mrs. Frorath whom I copied hours, please return the contract to
********************************************************************
Joachim Rain
SCHICKHARDT ENGLERT BAHMANN FRANK GRUB
71638 Solitudestra?e 20 Anwalts- und Notarkanzlei Rechtsanwaltspartnerschaft
********************************************************************* Ludwigsburg
Nr. PR 720014 Partnerschaftsregister AG Stuttgart
*********************************************************************
7141 49+
:Fax 9630-89 7141 49+
:.Tel
mailto:rain@reno-" HYPERLINK
:e-mail 9630-9880
>mailto:rain@reno-lb.de<rain@reno-lb.de"lb.de
HYPERLINK
:>mailto:l@renob.dehomepage<homepage
Diese E-Mail >/http://www.reno-lb.de<www.reno-lb.de"http://www.reno-lb.de"
ist vertraulich und daher allein f?r den Gebrauch durch einschlie?lich ihrer Anh?nge
Empf?nger bestimmt. Dritten ist das Lesen, Verteilen oder den vorgesehenen
E-Mail nur mit ausdr?cklicher Zustimmung erlaubt. Wir bitten, Weiterleiten dieser
fehlgeleitete E-Mail unverz?glich vollst?ndig zu l?schen und uns eine Nachricht eine
.zukommen zu lassen
Zeev  רו"ח,זאב נוי
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ערבויות  Re:אני לא מאמין שהגיעו אליך ..מדינת הכדורגל היו אמורים להתקשר איתנו לעסקה ארוכת טווח
בהשכרת המגרשים 1.5 .מליון ש״ח ל 10שנים .בסופו של דבר ,העסקה לא יצאה לפועל .נכסתי
בקרה
למומ איתם לתקופה קצרה יותר .בכל מקרה ,הם לא היו מוכנים לשלם את הסכום המינימלי
שדרשנו ( ,להזכירך ,אנו צריכים לממן את עלות הדשא הסינתטי +עלויות חשמל) .התקשרתי
עם חברה אחרת שהסכימה לתנאים ולמרות הכל הקפדתי לעדכן את מדינת הכדורגל ,שעמדו
בעקשנות שלא לשלם את מה שביקשנו .רק אחרי שסיכמתי עם החברה האחרת ,אז הם הבינו
שאנחנו רציניים ופתאום הם מוכנים לשלם את הסכום שביקשתי .הייתי כנה ,פתוח ושקוף
איתם לאורך כל הדרך ..כרגע אין מה לעשות .אלא אם כן ,תתן הנחיה ,כבעלים ,לסגור עם
מדינת הכדורגל( .כמובן במחירים שסגרנו) .ואז אין ברירה ..נשלח מה iPad-שלי ב 24-ביונ
 ,2014בשעה HYPERLINK< "waizman meni" ,19:22
מה הסיפור של מדינת הכדורגל
" >meni1@me.com"mailto:meni1@me.comכתב/ה:
 ,,למה רוצים להוציא אותם ? נשלח מה iPhone-שלי ?ב ,24.06.2014-בשעה Yaniv ,10:56
mailto:yaniv_me@hapoelta-" HYPERLINK< Meshulam
שלחתי ..מי זה אלי? בתאריך  24ביונ
 >yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"fc.co.ilכתב/ה?:
HYPERLINK< =?UTF-8?Q?meni_=E2=80=8Fwaizman?= ,16:55 2014
" >meni1@me.com"mailto:meni1@me.comכתב :שלח לטל  ,,כל הכבוד לך ולחיים ,,
שאפו  ,,שלח הודעה מסודרת לעידו ואלי שכל הערביות חזרו ואין ערביות בבקרה !!!! נשלח
מה iPhone-שלי ?ב ,24.06.2014-בשעה HYPERLINK< Meshulam Yaniv ,09:52
" >yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.ilכתב/ה?:
שלום לכולם .הערבויות אצלי..
ערבויות  Re:שלחתי ..מי זה אלי? בתאריך  24ביונ UTF-?= ,16:55 2014
 >meni1@me.com< =?8?Q?meni_=E2=80=8Fwaizmanכתב :שלח לטל  ,,כל הכבוד לך
בקרה
ולחיים  ,,שאפו  ,,שלח הודעה מסודרת לעידו ואלי שכל הערביות חזרו ואין ערביות בבקרה !!!!
נשלח מה iPhone-שלי ?ב ,24.06.2014-בשעה HYPERLINK< Meshulam Yaniv ,09:52
" >yaniv_me@hapoelta-fc.co.il"mailto:yaniv_me@hapoelta-fc.co.ilכתב/ה?:
שלום לכולם .הערבויות אצלי..
שלום לכולם .הערבויות אצלי..
ערבויות
בקרה
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yaniv_me@hapoelta-< Meshulam Yaniv : מאת----------  הודעה שהועברה---------Fwd: AW: AW: AW: Invoice - April 2014 : נושא23:59 2014  במאי5 :> תאריךfc.co.il
 הודעה---------:> עותקmeni1@me.com< "meni1@me.com" : אלPayment
2014  במאי5 :> תאריךnirinbar1@gmail.com< Nir Inbar : מאת---------- שהועברה
Yaniv : אלInvoice - April 2014 Payment :Fwd: AW: AW: AW : נושא18:09
iPhone Sent from my
:> עותקyaniv_me@hapoelta-fc.co.il< Meshulam
HYPERLINK< "Frorath, Jutta" :From
:Begin forwarded message
Date: 5 May 2014 21:53:58 >Jutta.Frorath@FCK.de"mailto:Jutta.Frorath@FCK.de"
HYPERLINK< "Nir Inbar, Adv" :To GMT+7
Subject: AW: AW: AW: >nir.inbar@fifama.org"mailto:nir.inbar@fifama.org"
we did receive an amount of ,Dear Mr. Inbar
Payment Invoice - April 2014
but without any reason for payment that is why we can’t HYPERLINK -.Euro 30,000
&searchLoc=0&http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=appropriate"
the HYPERLINK appropriate"multiwordShowSingle=on&resultOrder=basic
&searchLoc=0&http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=money"
correctly. Therefore could money"multiwordShowSingle=on&resultOrder=basic
your sponsor for the reconciliation you please send us the name or the bank details of
th April 2014 (see 28 The invoice we have already send you on ?of accounts
Von: Nir Inbar, Adv
Frorath Jutta ,Kind reagrds .)attachment
An: Frorath, Gesendet: Montag, 5. Mai 2014 16:33 ]mailto:nir.inbar@fifama.org[
rain@reno-lb.de; Yaniv "mailto:rain@reno-lb.de" HYPERLINK :Cc Jutta
Dear Mr.
Payment Betreff: Re: AW: AW: Invoice - April 2014 Meshulam
was paid by our club through the First instalment of EUR 30,000
,Frorath
was paid instalment of EUR 30,000 account of a sponsor of the club. Second
inconvenience. As We apologise for the .club yesterday through the account of the
.amounts of our first instalment mentioned before we made great efforts to secure the
for this Please confirm receiving the amount of EUR 60,000 and issue an invoice
On 5 May
Sent from my iPhone
Nir Inbar ,regards Best
.amount
HYPERLINK< "Jutta ,Frorath" ,2014, at 17:53
,Dear Mr. Inbar :wrote >Jutta.Frorath@FCK.de"mailto:Jutta.Frorath@FCK.de"
remitter of the amount is (Hapoel Tel Aviv could you please let me know who the
Thank you for your ?)-.60,000 And when do we get the whole sum (Euro ?)itself
Von: Nir Inbar, Adv
Jutta Frorath ,Kind regards .feedback
An: Frorath, Gesendet: Freitag, 2. Mai 2014 09:31 ][mailto:nir.inbar@fifama.org
Dear Mr.
Payment Betreff: Re: AW: Invoice - April 2014 Jutta
Nir ,Best
.Please confirm receiving first instalment of EUR 30,000
,Frorath
"Frorath, Jutta" ,On 30 Apr 2014, at 15:06 Sent from my iPhone Inbar
:wrote >Jutta.Frorath@FCK.de"mailto:Jutta.Frorath@FCK.de" HYPERLINK<
as you can imagine, we are not happy that already the first
,Dear Mr. Inbar
announced to arrive with delay. We expect to receive it no later than May payment is
pay but would like your attention to the fact, that in case of failure to ,2014 ,7
section 4 of the respectively delay beyond May 7, 2014, the consequences set out in
plus 30 days ,2014 ,30 agreement dated Apr 11, 2014 will apply starting from Apr
Von: Nir Inbar, Adv
Jutta Frorath
,Best regards
.nevertheless
An: Gesendet: Dienstag, 29. April 2014 13:45 ]mailto:nir.inbar@fifama.org[
I
,Dear Mr Frorath
Betreff: Invoice - April 2014 Payment Frorath, Jutta
our April payment to be paid in the 7 of would ask for your kind approval for
Sent from my iPhone
Nir Inbar ,Best
.May

728  מתוך523 עמוד

Fwd: AW:
AW: AW:
Invoice April 2014
Payment

52986

תוכן המייל

נושא המייל

מזהה
מייל

(פנימי של
צוות
)החקירה

:To Monday, March 31, 2014 5:03 PM :Sent From: Yaniv Meshulam
 רו"ח חשב,יניב משולם
 גילי ורמוט:Subject meni1@me.com; talf@me.com
icon small : תיאור: תיאור052-2809877: נייד
מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
" כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו,לא ההמון נטול האידיאה ינצח.."
5 :> תאריךnirinbar1@gmail.com< Inbar Nir : מאת----------  הודעה שהועברה---------: אלFwd: AW: AW: AW: Invoice - April 2014 Payment : נושא18:09 2014 במאי
Sent from my iPhone
:> עותקyaniv_me@hapoelta-fc.co.il< Yaniv Meshulam
HYPERLINK< "Frorath, Jutta" :From
:Begin forwarded message
Date: 5 May 2014 21:53:58 >Jutta.Frorath@FCK.de"mailto:Jutta.Frorath@FCK.de"
HYPERLINK< "Nir Inbar, Adv" :To GMT+7
Subject: AW: AW: AW: >nir.inbar@fifama.org"mailto:nir.inbar@fifama.org"
we did receive an amount of ,Dear Mr. Inbar
Payment Invoice - April 2014
but without any reason for payment that is why we can’t HYPERLINK -.Euro 30,000
&searchLoc=0&http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=appropriate"
the HYPERLINK appropriate"multiwordShowSingle=on&resultOrder=basic
&searchLoc=0&http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=money"
correctly. Therefore could money"multiwordShowSingle=on&resultOrder=basic
your sponsor for the reconciliation you please send us the name or the bank details of
th April 2014 (see 28 The invoice we have already send you on ?of accounts
Von: Nir Inbar, Adv
Frorath Jutta ,Kind reagrds .)attachment
An: Frorath, Gesendet: Montag, 5. Mai 2014 16:33 ]mailto:nir.inbar@fifama.org[
rain@reno-lb.de; Yaniv "mailto:rain@reno-lb.de" HYPERLINK :Cc Jutta
Dear Mr.
Payment Betreff: Re: AW: AW: Invoice - April 2014 Meshulam
was paid by our club through the First instalment of EUR 30,000
,Frorath
was paid instalment of EUR 30,000 account of a sponsor of the club. Second
As .We apologise for the inconvenience .club yesterday through the account of the
.instalment mentioned before we made great efforts to secure the amounts of our first
receiving the amount of EUR 60,000 and issue an invoice for this Please confirm
On 5 May
Sent from my iPhone
Nir Inbar ,Best regards
.amount
HYPERLINK< "Jutta ,Frorath" ,2014, at 17:53
,Dear Mr. Inbar :wrote >Jutta.Frorath@FCK.de"mailto:Jutta.Frorath@FCK.de"
remitter of the amount is (Hapoel Tel Aviv could you please let me know who the
Thank you for your ?)-.60,000 And when do we get the whole sum (Euro ?)itself
Von: Nir Inbar, Adv
Jutta Frorath ,Kind regards .feedback
An: Frorath, Gesendet: Freitag, 2. Mai 2014 09:31 ][mailto:nir.inbar@fifama.org
Dear Mr.
Payment Betreff: Re: AW: Invoice - April 2014 Jutta
Nir ,Best
.Please confirm receiving first instalment of EUR 30,000
,Frorath
"Frorath, Jutta" ,On 30 Apr 2014, at 15:06 Sent from my iPhone Inbar
:wrote >Jutta.Frorath@FCK.de"mailto:Jutta.Frorath@FCK.de" HYPERLINK<
as you can imagine, we are not happy that already the first
,Dear Mr. Inbar
announced to arrive with delay. We expect to receive it no later than May payment is
pay but would like your attention to the fact, that in case of failure to ,2014 ,7
section 4 of the respectively delay beyond May 7, 2014, the consequences set out in
plus 30 days ,2014 ,30 agreement dated Apr 11, 2014 will apply starting from Apr
Von: Nir Inbar, Adv
Jutta Frorath
,Best regards
.nevertheless
An: Gesendet: Dienstag, 29. April 2014 13:45 ]mailto:nir.inbar@fifama.org[
I
,Dear Mr Frorath
Betreff: Invoice - April 2014 Payment Frorath, Jutta
our April payment to be paid in the 7 of would ask for your kind approval for
Sent from my iPhone
Nir Inbar ,Best
.May

728  מתוך524 עמוד

FW: גילי
ורמוט

52988

Fwd: AW:
AW: AW:
Invoice April 2014
Payment

53005

()ריק

53109

מזהה
מייל

נושא המייל

תוכן המייל

(פנימי של
צוות
החקירה)

53485

ערבות

53519

גילי ורמוט

53582

עותק של
עותק של
חוזי שחקנים
)2( 10022014
(xlsx.)3
)ריק(

54333

אישור RE:
העברה
הפועל -
אחיקם

54367

ברור

54680

)ריק(

55408

עותק של
חוזי שחקנים
05112013
(xlsx.)2

53867

הי טל/מני בהמשך לשיחה שקיימנו מני ,עופר ואנוכי ,הוחלט כי מני יחליף את השיק עס 2.5
מליון שנמצא בבקרה ,לשני שקים חדשים .אחד עס  920אלף שח עם תאריך ערך של 31.3.13
לטובת החוב לקייזרסלאוטרן ,ושיק עס  1.58מליון עם תאריך ערך  31.7.14לגרעון סוף שמה
השקים לפקודת עופר אורליצקי .עופר ציין כי השיק עס  920אלף ,לא ייפרע
נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
 2809877תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ
אשר נאמן לדגלו"

יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
הי מני ..לחתימתך
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה
אביב
ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
תודה
הכסף נכנס
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה
אביב
From: Meni witzman
ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
To: Yaniv PM Sent: Wednesday, February 12, 2014 12:57 ][mailto:meni1@me.com
?נשלח מה iPad-שלי
 :Subject: Fwd Meshulamאישור העברה הפועל  -אחיקם
תחילת ההודעה שהועברה :מאתHYPERLINK< tal farage :
" >tal@laterman.co.il"mailto:tal@laterman.co.ilתאריך 12 :בפברואר 10:45:10 2014
 GMT+1אל' :מני מני מייל אישי (HYPERLINK
"HYPERLINK< ')meni1@me.com"mailto:meni1@me.com
-" >meni1@me.com"mailto:meni1@me.comנושא :אישור העברה הפועל  -אחיקם
From: HYPERLINK -----Original Message--"nirwaizman@gmail.com"mailto:nirwaizman@gmail.com
[Wednesday, February 12, 2014 11:39 AM :Sent ]mailto:nirwaizman@gmail.com
Please open
from a Xerox Multifunction Device Subject: Scanned To: tal farage
you using a Xerox Multifunction It was scanned and sent to .the attached document
Multifunction Device Attachment File Type: pdf, Multi-Page .Device
Xerox For more information on
Device Name: XEROX-7225 :Location
products and solutions, please visit http://www.xerox.com
הי מני דברתי עם בנק פועלים ..הם מבקשים מסמך מעורך דין שיסביר מה הקשר בין חברת
 ,apvodedo holdingsלהפועל תל אביב ..למרות שהברתי להם שמדובר בהלוואת בעלים ,הם
מתעקשים לקבל מסמך מעורך דין ..דברתי עם עמית פינס והוא אמר לי שמי שצריך לכתוב
כרגע יש בחשבון במצב של "הקפאה" 2 ,סכומים49,000 :
המסמך הזה זה עורך הדין שלך..
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
יורו ו –  36,900יורו..
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה
אביב
ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
לבקשתך
 2809877תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ
אשר נאמן לדגלו"
נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
 2809877תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ
אשר נאמן לדגלו"

עמוד  525מתוך 728

מזהה
מייל

נושא המייל

תוכן המייל

(פנימי של
צוות
החקירה)

55493

עומר FW:
דמארי

55494

הודעת FW:
פקס ממספר
חסוי

61186

העבר:

נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
 2809877תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ
6:31 2013 ,Sent: Sunday, December 22 Meshulam From: Yaniv
אשר נאמן לדגלו"
יניב משולם,
 :Subject: FW haim.ramon@gmail.com :To PMעומר דמארי
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור:
רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
From:
.." icon smallלא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
To: HYPERLINK Sent: Tuesday, December 10, 2013 6:05 PM Yaniv Meshulam
" :Subject: FW amit@wblaw.co.il"mailto:amit@wblaw.co.ilעומר
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל
דמארי
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה
אביב
Sent: Tuesday, From: Yaniv Meshulam
ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
mailto:Eido@hagag-" To: Eido Hagag (HYPERLINK November 19, 2013 6:25 PM
יניב משולם,
 :Subject )Eido@hagag-group.co.il"group.co.ilעומר דמארי
נייד  052-2809877:תיאור :תיאור:
רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
.." icon smallלא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
 2809877תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ
6:30 2013 ,Sent: Sunday, December 22 Meshulam From: Yaniv
אשר נאמן לדגלו"
 :Subject: FW haim.ramon@gmail.com :To PMהודעת פקס ממספר
נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב מועדון הכדורגל הפועל תל אביב
חסוי
 2809877תיאור :תיאור.." icon small :לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ
Sent: Wednesday, May 22, 2013 4:50 From: Yaniv Meshulam
אשר נאמן לדגלו"
Cc: Michal amit@wblaw.co.il"mailto:amit@wblaw.co.il" To: HYPERLINK PM
Subject: )michall@wblaw.co.il"mailto:michall@wblaw.co.il" Leder (HYPERLINK
ישנם
מצב הסכם המכירה של דמארי עם מכבי פת
 :FWהודעת פקס ממספר חסוי
שמועות שאומרות שבעונה הבאה אם דמארי לא יימכר ,אזי חוזר לפ"ת ללא
אנא בדיקתכם
מהסתכלותי על החוזה ,לא ראיתי שום סעיף כזה.
תמורה..
"..לא
יניב משולם ,רו"ח משרד 08-9268822 :נייד 052-2809877:
הנוספת..
 :Fromמספר חסוי
ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
[Sent: Wednesday, May 22, 2013 4:14 PM ]mailto:none-mail-user@vm.bezeq.com
 :Subject To: Yaniv Meshulamהודעת פקס ממספר חסוי
-------הי מני .מצב התפלגות שכר לבקשתך נשלח מהטלפון הנייד של Samsung
הודעה מקורית  --------נושא :מאת null:אלyaniv_me@hapoelta-< Yaniv Meshulam:
2 400000 3 300000 1 200000 2 100000 4 50000
 >fc.co.ilעותק:
2000000 1 1000000 1 900000 1 800000 1 700000 3 600000 2 500000
יניב משולם ,רו"ח משרד 08-9268822 :נייד 052-:
3 9999999 8
"..לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
2809877
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מזהה
מייל

נושא המייל

תוכן המייל

(פנימי של
צוות
החקירה)

61307

)ריק(

61314

)ריק(

 .1עמית טרם העביר לי
הי מני מצב לבקשתך .כמו כן :מספר הערות כלליות:
להערכתי ולאור
תשובה רשמית בהתיחס לנושא :יוסי אבוקסיס ,ניצן שירזי ,גילי ורמוט.
שיחות קודמות עם עמית :ניצן שירזי – לא יקבל שכר בעונה הבאה מבחינתנו (עקב ניצול ימי
המחלה ואף יותר  )..יוסי אבוקסיס – יש ללחוץ על ההתאחדות על מנת שיקבל את שכרו
המלא ממנה .גילי ורמוט – יש להגיש תביעה נגד ההתאחדות (כמו כן ,אנו פועלים בעזרתו של
 .2ענייני
עו"ד ניר ענבר ,על מנת לנסות לקבל כספים מפיפא .סכויי הצלחה נמוכים)
תקציב :שכר שחקנים  :יש לנסות לקזז בין  15-20%משכר שחקנים כגון :סלים טועמה וגילי
משיחות שקיימתי עם אמיר ,יש אלטרנטיבות זולות יותר לחלופות
ורמוט
השחקנים החסרים (מדובר על שחקנים עם פוטנציאל .השאלה האם מתאימים בשלב זה להפועל
עמלת כרטיסים (לאן) :בעונה הנוכחית ,כמו בעונות קודמות (לפחות ב – 2
תל אביב)
האחרונות) ,גבה משרד הכרטיסים לאן 10% ,מההכנסות של מכירת המנויים .סכום גבוה ביותר
(לצורך הדוגמא – עמלת לאן בכרטיס רגיל עומד על  .)2%ברור לכל כי עמלת המנוי צריכה להיות
לפחות בגובה עמלת הכרטיס ,אם לא פחות מכך .להערכתי ,יש ללחוץ על מנת לשנות את
כללי :לדעתי יש
ההסכם עם לאן .הדבר יביא לחסכון של כ – .₪ 800,000
להוסיף לסעיפי הוצאה עוד סכום של כ –  ₪ 250000בתי מלון  ₪ 160000 +ארוחות צהרים (לפי
בתי מלון  :גבוש לפני משחקים חשובים  +מתן אופציה
 3ארוחות בשבוע).
ארוחות צהרים :על מנת שיהיה פקוח על תזונת
לקיום  2אימונים ביום
השחקנים (יתרון נוסף – ככל שיהיו יותר זמן במועדון ,כך יהיו פחות זמן
יניב משולם ,רו"ח משרד 08-9268822 :נייד 052-:
בחוץ)...
"..לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
2809877
נייד 052-:
יניב משולם ,רו"ח חשב ,הפועל תל אביב
הי מני לבקשתך
"..לא ההמון נטול האידיאה ינצח ,כי אם הקומץ אשר נאמן לדגלו"
2809877
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נספח מ'  -דף ראשון לחוזים
עם שחקנים ובעלי תפקידים
שנחתמו במקביל לאי
תשלום למוסדות עקב
קשיים פיננסים
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נספח מ'
[עמוד  1מתוך ]19
דף ראשון של חוזים עם שחקנים ובעלי התפקידים בחברה שנחתמו –
במקביל לאי תשלום סוציאלי ,ביטוח לאומי ומס הכנסה של עובדים עקב קשיים פיננסים משמעותיים
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נספח מ'
[עמוד  2מתוך ]19
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נספח מ'
[עמוד  3מתוך ]19
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נספח מ'
[עמוד  4מתוך ]19
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נספח מ'
[עמוד  5מתוך ]19
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נספח מ'
[עמוד  6מתוך ]19
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נספח מ'
[עמוד  7מתוך ]19
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נספח מ'
[עמוד  8מתוך ]19
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נספח מ'
[עמוד  9מתוך ]19

עמוד  537מתוך 728

נספח מ'
[עמוד  10מתוך ]19

עמוד  538מתוך 728

נספח מ'
[עמוד  11מתוך ]19

עמוד  539מתוך 728

נספח מ'
[עמוד  12מתוך ]19
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נספח מ'
[עמוד  13מתוך ]19
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נספח מ'
[עמוד  14מתוך ]19
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נספח מ'
[עמוד  15מתוך ]19
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נספח מ'
[עמוד  16מתוך ]19
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נספח מ'
[עמוד  17מתוך ]19
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נספח מ'
[עמוד  18מתוך ]19

עמוד  546מתוך 728

נספח מ'
[עמוד  19מתוך ]19

עמוד  547מתוך 728

נספח מא'  -דפי בנק
להפקדת כספים בחן הבנק
של החברה מחברת
סופרמטיסט
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נספח מא'
[עמוד  1מתוך ]4
דפי בנק להפקדת כספים בחן הבנק של החברה מחברת סופרמטיסט
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נספח מא'
[עמוד  2מתוך ]4

עמוד  550מתוך 728

נספח מא'
[עמוד  3מתוך ]4

עמוד  551מתוך 728

נספח מא'
[עמוד  4מתוך ]4

עמוד  552מתוך 728

נספח מב'  -עדות חקירה
משטרית של מר מאיר ליבר
חשב ההתאחדות מתאריך
14.8.11

עמוד  553מתוך 728

נספח מב'
[עמוד  1מתוך ]2
עדות חקירה משטרית של מר מאיר ליבר חשב ההתאחדות מתאריך 14.8.11

עמוד  554מתוך 728

נספח מב'
[עמוד  2מתוך ]2

עמוד  555מתוך 728

נספח מג'  -עדות חקירה
משטרית של מר ניר ענבר
מנכ"ל החברה מתאריך
21.8.11

עמוד  556מתוך 728

נספח מג'
[עמוד  1מתוך ]3
עדות חקירה משטרית של מר ניר ענבר מנכ"ל החברה מתאריך 21.8.11

עמוד  557מתוך 728

נספח מג'
[עמוד  2מתוך ]3

עמוד  558מתוך 728

נספח מג'
[עמוד  3מתוך ]3

עמוד  559מתוך 728

נספח מד'  -עדות עימות
חקירה משטרתית בין ניר
ענבר לעמוס לוזון מתאריך
21.8.11

עמוד  560מתוך 728

נספח מד'
[עמוד  1מתוך ]3
עדות עימות חקירה משטרתית בין ניר ענבר לעמוס לוזון מתאריך 21.8.11

עמוד  561מתוך 728

נספח מד'
[עמוד  2מתוך ]3

עמוד  562מתוך 728

נספח מד'
[עמוד  3מתוך ]3

עמוד  563מתוך 728

נספח מה'  -עדות חקירה
משטרית של מר עמוס לוזון
נשיא מכבי פתח תקווה
מתאריך 21.8.11

עמוד  564מתוך 728

נספח מה'
[עמוד  1מתוך ]3
עדות חקירה משטרית של מר עמוס לוזון נשיא מכבי פתח תקווה מתאריך 21.8.11

עמוד  565מתוך 728

נספח מה'
[עמוד  2מתוך ]3

עמוד  566מתוך 728

נספח מה'
[עמוד  3מתוך ]3

עמוד  567מתוך 728

נספח מו'  -פרטי חברת מ.ז
ניהול והפעלה ( )2008בע"מ

עמוד  568מתוך 728

נספח מו'
[עמוד  1מתוך ]6
פרטי חברת מ.ז ניהול והפעלה ( )2008בע"מ

עמוד  569מתוך 728

נספח מו'
[עמוד  2מתוך ]6

עמוד  570מתוך 728

נספח מו'
[עמוד  3מתוך ]6

עמוד  571מתוך 728

נספח מו'
[עמוד  4מתוך ]6

עמוד  572מתוך 728

נספח מו'
[עמוד  5מתוך ]6

עמוד  573מתוך 728

נספח מו'
[עמוד  6מתוך ]6

עמוד  574מתוך 728

נספח מז'  -קטעים מתגובת
מר טביב בתיק פר"ק
 27115-12-12בתביעת
קבוצת הכדורגל הפועל כ"ס
נ .טביב ואחרים
נספח מז'
[עמוד  1מתוך ]13
קטעים רלוונטיים מתגובת מר טביב בתיק פר"ק  27115-12-12בקשה מס' 40
בתביעת קבוצת הכדורגל הפועל כפר סבא החדשה ( )2009בע"מ (חל"צ) נ .מר טביב ואחרים

עמוד  575מתוך 728

עמוד  576מתוך 728

נספח מז'
[עמוד  2מתוך ]13

עמוד  577מתוך 728

נספח מז'
[עמוד  3מתוך ]13

עמוד  578מתוך 728

נספח מז'
[עמוד  4מתוך ]13

עמוד  579מתוך 728

נספח מז'
[עמוד  5מתוך ]13

עמוד  580מתוך 728

נספח מז'
[עמוד  6מתוך ]13

עמוד  581מתוך 728

נספח מז'
[עמוד  7מתוך ]13

עמוד  582מתוך 728

נספח מז'
[עמוד  8מתוך ]13

עמוד  583מתוך 728

נספח מז'
[עמוד  9מתוך ]13

עמוד  584מתוך 728

נספח מז'
[עמוד  10מתוך ]13

עמוד  585מתוך 728

נספח מז'
[עמוד  11מתוך ]13

עמוד  586מתוך 728

נספח מז'
[עמוד  12מתוך ]13

עמוד  587מתוך 728

נספח מז'
[עמוד  13מתוך ]13

קפיצה לדף אחרון...

עמוד  588מתוך 728

נספח מח'  -המכתב מהפועל
כפר סבא ליועץ המשפטי
של ההתאחדות לכדורגל
מיום  6באוגוסט 2009

עמוד  589מתוך 728

נספח מח'
[עמוד  1מתוך ]1
המכתב מהפועל כפר סבא ליועץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל מיום  6באוגוסט 2009

עמוד  590מתוך 728

נספח מט'  -כתב תביעה
הפועל כ"ס נ .מועדון הפועל
ת"א ואלי טביב במוסד
לבוררות של התאחדות

עמוד  591מתוך 728

נספח מט'
[עמוד  1מתוך ]9
כתב תביעה מתוקן של הפועל כפר סבא ( )2009בע"מ נ .מועדון הכדורגל הפועל תל אביב ,מר אלי טביב וחברת הניהול שלו,
במוסד לבוררות של התאחדות לכדורגל בישראל

עמוד  592מתוך 728

נספח מט'
[עמוד  2מתוך ]9

עמוד  593מתוך 728

נספח מט'
[עמוד  3מתוך ]9

עמוד  594מתוך 728

נספח מט'
[עמוד  4מתוך ]9

עמוד  595מתוך 728

נספח מט'
[עמוד  5מתוך ]9

עמוד  596מתוך 728

נספח מט'
[עמוד  6מתוך ]9

עמוד  597מתוך 728

נספח מט'
[עמוד  7מתוך ]9

עמוד  598מתוך 728

נספח מט'
[עמוד  8מתוך ]9

עמוד  599מתוך 728

נספח מט'
[עמוד  9מתוך ]9

עמוד  600מתוך 728

נספח נ'  -תצהיר עו"ד
ליאור דגן המפרק הזמני של
הפועל כ"ס במסגרת תביעה
לבוררות כנגד הפועל ת"א
ואלי טביב

עמוד  601מתוך 728

נספח נ'
[עמוד  1מתוך ]8
תצהיר עו"ד ליאור דגן המפרק הזמני של הפועל כפר סבא במסגרת תביעה לבוררות כנגד הפועל תל אביב ואלי טביב

עמוד  602מתוך 728

נספח נ'
[עמוד  2מתוך ]8

עמוד  603מתוך 728

נספח נ'
[עמוד  3מתוך ]8

עמוד  604מתוך 728

נספח נ'
[עמוד  4מתוך ]8

עמוד  605מתוך 728

נספח נ'
[עמוד  5מתוך ]8

עמוד  606מתוך 728

נספח נ'
[עמוד  6מתוך ]8

עמוד  607מתוך 728

נספח נ'
[עמוד  7מתוך ]8

עמוד  608מתוך 728

נספח נ'
[עמוד  8מתוך ]8

עמוד  609מתוך 728

נספח נא'  -הסכם בין
מועדון הכדורגל הפועל תל-
אביב לעמותת מפעלות חינוך
וחברה בע"מ מתאריך 9.5.13

עמוד  610מתוך 728

נספח נא'
[עמוד  1מתוך ]5
הסכם בין מועדון הכדורגל הפועל תל-אביב לעמותת מפעלות חינוך וחברה בע"מ מתאריך 9.5.13

עמוד  611מתוך 728

נספח נא'
[עמוד  2מתוך ]5

עמוד  612מתוך 728

נספח נא'
[עמוד  3מתוך ]5

עמוד  613מתוך 728

נספח נא'
[עמוד  4מתוך ]5

עמוד  614מתוך 728

נספח נא'
[עמוד  5מתוך ]5

עמוד  615מתוך 728

נספח נב'  -ביאורים ונתונים
המוצגים בדוחות הכספיים
של מפעלות אודות שווי
שירותים שניתנו ללא
תמורה

עמוד  616מתוך 728

העתקי הביאורים והנתונים המוצגים בדוחות הכספיים של מפעלות ,לאורך השנים,
אודות שווי השירותים והמוצרים שניתנו ללא תמורה

עמוד  617מתוך 728

נספח נב'
[עמוד  1מתוך ]5

נספח נב'
[עמוד  2מתוך ]5

עמוד  618מתוך 728

נספח נב'
[עמוד  3מתוך ]5

עמוד  619מתוך 728

נספח נב'
[עמוד  4מתוך ]5

עמוד  620מתוך 728

נספח נב'
[עמוד  5מתוך ]5

עמוד  621מתוך 728

נספח נג'  -חוזי מכר בין מוני
הראל לאלי טביב לרכישת
מניות קבוצת הכדורגל
הפועל תל אביב מיום
28.3.10

עמוד  622מתוך 728

נספח נג'
[עמוד  1מתוך ]14
חוזי מכר בין שמעון (מוני) הראל למר אלי טביב לרכישת מניות קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב מיום  28במרס 2010

עמוד  623מתוך 728

נספח נג'
[עמוד  2מתוך ]14

עמוד  624מתוך 728

נספח נג'
[עמוד  3מתוך ]14

עמוד  625מתוך 728

נספח נג'
[עמוד  4מתוך ]14

עמוד  626מתוך 728

נספח נג'
[עמוד  5מתוך ]14

עמוד  627מתוך 728

נספח נג'
[עמוד  6מתוך ]14

עמוד  628מתוך 728

נספח נג'
[עמוד  7מתוך ]14

עמוד  629מתוך 728

נספח נג'
[עמוד  8מתוך ]14

עמוד  630מתוך 728

נספח נג'
[עמוד  9מתוך ]14

עמוד  631מתוך 728

נספח נג'
[עמוד  10מתוך ]14

עמוד  632מתוך 728

נספח נג'
[עמוד  11מתוך ]14

עמוד  633מתוך 728

נספח נג'
[עמוד  12מתוך ]14

עמוד  634מתוך 728

נספח נג'
[עמוד  13מתוך ]14

עמוד  635מתוך 728

נספח נג'
[עמוד  14מתוך ]14

עמוד  636מתוך 728

נספח נד'  -הסכם בין קבוצת
הכדורגל הפועל ת"א ,מוני
הראל ולאן כולל ערבות
אישית של מוני הראל
מחודשים 3-4/16

עמוד  637מתוך 728

נספח נד'
[עמוד  1מתוך ]16
הסכם בין קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב ,מוני הראל ולאן כולל ערבות אישית של מוני הראל מחודשים 3-4/16

עמוד  638מתוך 728

נספח נד'
[עמוד  2מתוך ]16

עמוד  639מתוך 728

נספח נד'
[עמוד  3מתוך ]16

עמוד  640מתוך 728

נספח נד'
[עמוד  4מתוך ]16

עמוד  641מתוך 728

נספח נד'
[עמוד  5מתוך ]16

עמוד  642מתוך 728

נספח נד'
[עמוד  6מתוך ]16

עמוד  643מתוך 728

נספח נד'
[עמוד  7מתוך ]16

עמוד  644מתוך 728

נספח נד'
[עמוד  8מתוך ]16

עמוד  645מתוך 728

נספח נד'
[עמוד  9מתוך ]16

עמוד  646מתוך 728

נספח נד'
[עמוד  10מתוך ]16

עמוד  647מתוך 728

נספח נד'
[עמוד  11מתוך ]16

עמוד  648מתוך 728

נספח נד'
[עמוד  12מתוך ]16

עמוד  649מתוך 728

נספח נד'
[עמוד  13מתוך ]16

עמוד  650מתוך 728

נספח נד'
[עמוד  14מתוך ]16

עמוד  651מתוך 728

נספח נד'
[עמוד  15מתוך ]16

עמוד  652מתוך 728

נספח נד'
[עמוד  16מתוך ]16

עמוד  653מתוך 728

נספח נה'  -מכתב יו"ר
הבקרה התקציבית
למפרקים מיום - 25.1.17
בדבר הבטוחות לעונה
2016/17

עמוד  654מתוך 728

נספח נה'
[עמוד  1מתוך ]10
מכתב יו"ר הרשות לבקרה תקציבית בהתאחדות למפרקים מיום  - 25.1.17בדבר הבטוחות לעונת המשחקים 2016/17

עמוד  655מתוך 728

נספח נה'
[עמוד  2מתוך ]10

עמוד  656מתוך 728

נספח נה'
[עמוד  3מתוך ]10

עמוד  657מתוך 728

נספח נה'
[עמוד  4מתוך ]10

עמוד  658מתוך 728

נספח נה'
[עמוד  5מתוך ]10

עמוד  659מתוך 728

נספח נה'
[עמוד  6מתוך ]10

עמוד  660מתוך 728

נספח נה'
[עמוד  7מתוך ]10

עמוד  661מתוך 728

נספח נה'
[עמוד  8מתוך ]10

עמוד  662מתוך 728

נספח נה'
[עמוד  9מתוך ]10

עמוד  663מתוך 728

נספח נה'
[עמוד  10מתוך ]10

עמוד  664מתוך 728

נספח נו'  -כתב ההתחייבות
של מר מני ויצמן לבקרה
התקציבית בהתאחדות
לכדורגל בגין עונת
המשחקים 2016/17

עמוד  665מתוך 728

נספח נו'
[עמוד  1מתוך ]2
כתב ההתחייבות של מר מני ויצמן לבקרה התקציבית בהתאחדות לכדורגל בגין עונת המשחקים 2016/17

עמוד  666מתוך 728

נספח נו'
[עמוד  2מתוך ]2

עמוד  667מתוך 728

נספח נז'  -דיווח מר כבירי
אודות העברות כספיות
לקבוצה כפי שהתקבל מעדי
ברונשטיין במייל מתאריך
7.3.17

עמוד  668מתוך 728

נספח נז'
[עמוד  1מתוך ]2
דיווח מר כבירי אודות העברות כספיות לקבוצה כפי שהתקבל מעדי ברונשטיין במייל מתאריך 7.3.17

עמוד  669מתוך 728

נספח נז'
[עמוד  2מתוך ]2
תאריך

אלפי ₪

עלות רכישת זכויות
שטר הון 31/12/2015
שטר הון 31/5/2016
העברות עונה  2016/2017חשבון כבירי:
700,000
19/06/2016
425,000
29/06/2016
212,550
04/07/2016
120,000
21/07/2016
520,000
21/10/2016
40,000
08/11/2016
95,000
09/11/2016
270,000
09/11/2016
83,365
10/11/2016
280,000
10/11/2016
3,500,000
10/11/2016
650,000
14/11/2016
150,000
16/11/2016
60,000
20/11/2016
7,105,915
סך הכל עונה  16/17חשבון כבירי
העברות עונה  2016/2017חשבון סופרמטיסט
860,000
22/09/2016
420,000
27/09/2016
3,000,000
30/09/2016
600,000
13/10/2016
360,000
26/10/2016
70,000
27/10/2016
5,310,000
סך הכל עונה  16/17חשבון סופרמטיסט

3,600,000
13,200,000
10,696,262

משיכות עונה 16/17

)(2,590,730

סך הכל העברות 16/17

9,825,185

סך הכל העברות כבירי

מספר חשבון בהראל החזקות
לא הוזרם להראל
חשבון אמיר כבירי 340001
חשבון אמיר כבירי 340001
חשבון אמיר כבירי 340001
חשבון אמיר כבירי 340001
חשבון אמיר כבירי 340001
חשבון אמיר כבירי 340001
חשבון אמיר כבירי 340001
חשבון אמיר כבירי 340001
חשבון אמיר כבירי 340001
חשבון אמיר כבירי 340001
חשבון אמיר כבירי 340001
חשבון אמיר כבירי 340001
חשבון אמיר כבירי 340001
חשבון אמיר כבירי 340001
חשבון אמיר כבירי 340001
חשבון אמיר כבירי 340001
חשבון אמיר כבירי 340001

העברה מהלוואה קוגיטו
העברה מהלוואה קוגיטו
העברה מהלוואה קוגיטו
העברה מהלוואה קוגיטו
העברה מהלוואה קוגיטו
העברה מהלוואה קוגיטו
העברה מהלוואה קוגיטו
העברה מהלוואה קוגיטו
העברה מהלוואה קוגיטו
העברה מהלוואה קוגיטו

חשבון סופרמטיסט 340028
חשבון סופרמטיסט 340028
חשבון סופרמטיסט 340028
חשבון סופרמטיסט 340028
חשבון סופרמטיסט 340028
חשבון סופרמטיסט 340028

העברה מהלוואה קוגיטו
העברה מהלוואה קוגיטו
העברה מהלוואה קוגיטו
העברה מהלוואה קוגיטו
העברה מהלוואה קוגיטו
העברה מהלוואה קוגיטו

37,321,447

חובות הראל בערבות אישית
בנק דיסקונט
בנק הפועלים
קוגיטו (קרן הלוואה מקורית)
גילמור
לאן
מטאור
מס הכנסה
רייכרט
נייקי
מרכז הפועל
טוברוק

9,866,000
1,804,000
12,500,000
2,800,000
1,700,000
768,000
1,150,000
2,535,000
884,000
120,000
1,700,000
35,827,000

לא ערבות כבירי

עמוד  670מתוך 728

נספח נח'  -מסמכים מתיקי
הבקרה התקציבית על פיהם
הוצג על ידי יו"ר הבקרה
התקציבית ששוחררו
הבטוחות

עמוד  671מתוך 728

נספח נח'
[עמוד  1מתוך ]9
מסמכים מתיקי הבקרה התקציבית על פיהם הוצג על ידי יו"ר הבקרה התקציבית ששוחררו הבטוחות

עמוד  672מתוך 728

נספח נח'
[עמוד  2מתוך ]9

עמוד  673מתוך 728

נספח נח'
[עמוד  3מתוך ]9

עמוד  674מתוך 728

נספח נח'
[עמוד  4מתוך ]9

עמוד  675מתוך 728

נספח נח'
[עמוד  5מתוך ]9

עמוד  676מתוך 728

נספח נח'
[עמוד  6מתוך ]9

עמוד  677מתוך 728

נספח נח'
[עמוד  7מתוך ]9

עמוד  678מתוך 728

נספח נח'
[עמוד  8מתוך ]9

עמוד  679מתוך 728

נספח נח'
[עמוד  9מתוך ]9

עמוד  680מתוך 728

נספח נט'  -ריכוז תשלומים
המפורטים במכתב ב"כ
דניאל קרול למר כבירי ולמר
ויצמן מתאריך 12.4.17
והמכתב עצמו

עמוד  681מתוך 728

נספח נט'
[עמוד  1מתוך ]7
ריכוז תשלומים המפורטים במכתב ב"כ דניאל קרול למר כבירי ולמר ויצמן מתאריך  12.4.17והמכתב עצמו
תשלומים המפורטים בדרישת החוב של דניאל קרול מאמיר כבירי  -בהתאם למכתבו של עו"ד אלירן הדרי מתאריך 12.4.17

פרטים
תשלומים שבוצעו בפועל
בהתאם לאסמכתאות שהוצגו
במסגרת השקעת מניות
סעיף  4ו 5-לדרישת החוב

ריבית

תאריך
09/12/2015
06/01/2016
31/01/2016
25/02/2016
08/03/2016
11/04/2016
20/04/2016
20/04/2016

חודש
12/15
01/16
01/16
02/16
03/16
04/16
04/16
04/16

סכום מט"ח מטבע
2,500,000.0
2,751,450.0
250,000.0
160,000.0
330,000.0
280,000.0
280,000.0
250,000.0

₪
₪
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR

שער
חליפין
1
1
4.3097
4.3104
3.911
3.782
3.758
3.9243

סה"כ סיכום סעיפים  4ו 5-לדרישת החוב

העברות לחברת סופרמטיקס EUR
סעיף 13.1

27/06/2016
19/07/2016
09/08/2016
01/09/2016
16/09/2016

06/16
07/16
08/16
09/16
09/16

20,000
18,000
19,500
30,000
29,700

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

4.291
4.265
4.236
4.209
4.225

06/12/2016
12/12/2016
05/01/2017
08/01/2017
09/01/2017
09/01/2017
12/02/2017
13/03/2017
13/03/2017

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

12/16
12/16
01/17
01/17
01/17
01/17
02/17
03/17
03/17

9,000
10,000
12,000
18,000
4,000
4,000
16,500
6,000
23,000

אין אסמכתא מלבד דרישת חוב
אין אסמכתא מלבד דרישת חוב
אין אסמכתא מלבד דרישת חוב
אין אסמכתא מלבד דרישת חוב
אין אסמכתא מלבד דרישת חוב
אין אסמכתא מלבד דרישת חוב
אין אסמכתא מלבד דרישת חוב
אין אסמכתא מלבד דרישת חוב
סכום שאינו מפורט  -השלמה
לסכום הדרישה במכתב

102,500

07/15 07/07/2015

246,000

EUR

סה"כ סעיף  16לדרישת החוב
סעיף  - 23חילוט ערבות לניכיון צ'ק

85,820
76,770
82,592
126,270
125,485

אין אסמכתא מלבד דרישת חוב
אין אסמכתא מלבד דרישת חוב
אין אסמכתא מלבד דרישת חוב
אין אסמכתא מלבד דרישת חוב
אין אסמכתא מלבד דרישת חוב

496,938

סה"כ סעיף  13.2לדרישת החוב

סעיף  - 16הלוואה לכבירי

2,500,000
2,751,450
1,077,425
689,664
1,290,630
1,058,960
1,052,240

הוצגה אסמכתא לתשלום
הוצגה אסמכתא לתשלום
הוצגה אסמכתא לתשלום
הוצגה אסמכתא לתשלום
הוצגה אסמכתא לתשלום
הוצגה אסמכתא לתשלום
הוצגה אסמכתא לתשלום
לא נכלל בחישוב הסה"כ

10,420,369

סה"כ סעיף  13.1לדרישת החוב
העברות לחברת סופרמטיקס ₪
סעיף 13.2

ש"ח

יש/אין אסמכתא

4.145

1,019,670

אין אסמכתא מלבד דרישת חוב

1,019,670
01/17 11/01/2017

200,000

₪

200,000

של הפועל תל אביב למנכה א.ד יזום פז השקעות בנדל"ן  2000בע"מ
סה"כ סעיף  23לדרישת החוב

200,000

סה"כ דרישת החוב של דניאל קרול מאמיר כבירי

12,239,477

עמוד  682מתוך 728

אין אסמכתא מלבד דרישת חוב

נספח נט'
[עמוד  2מתוך ]7

עמוד  683מתוך 728

נספח נט'
[עמוד  3מתוך ]7

עמוד  684מתוך 728

נספח נט'
[עמוד  4מתוך ]7

עמוד  685מתוך 728

נספח נט'
[עמוד  5מתוך ]7

עמוד  686מתוך 728

נספח נט'
[עמוד  6מתוך ]7

עמוד  687מתוך 728

נספח נט'
[עמוד  7מתוך ]7

עמוד  688מתוך 728

נספח ס'  -אסמכתאות
ומכתבים בנושא תשלומים
במסגרת הלוואה "קוגיטו"

עמוד  689מתוך 728

נספח ס'
[עמוד  1מתוך ]8
אסמכתאות ומכתבים בנושא תשלומים במסגרת הלוואה "קוגיטו"

עמוד  690מתוך 728

נספח ס'
[עמוד  2מתוך ]8

עמוד  691מתוך 728

נספח ס'
[עמוד  3מתוך ]8

עמוד  692מתוך 728

נספח ס'
[עמוד  4מתוך ]8

עמוד  693מתוך 728

נספח ס'
[עמוד  5מתוך ]8

עמוד  694מתוך 728

נספח ס'
[עמוד  6מתוך ]8

עמוד  695מתוך 728

נספח ס'
[עמוד  7מתוך ]8

עמוד  696מתוך 728

נספח ס'
[עמוד  8מתוך ]8

עמוד  697מתוך 728

נספח סא'  -הסכם ההלואה
בין בכור צבאן לחברה בסך
 ₪ 1,000,000בריבית 4%
מחודש 5.2004

עמוד  698מתוך 728

נספח סא'
[עמוד  1מתוך ]3
הסכם ההלואה בין בכור צבאן לחברה בסך  ₪ 1,000,000בריבית  4%מחודש 5.2004

עמוד  699מתוך 728

נספח סא'
[עמוד  2מתוך ]3

עמוד  700מתוך 728

נספח סא'
[עמוד  3מתוך ]3

עמוד  701מתוך 728

נספח סב'  -דוח רווח והפסד
ומאזן כספי של החברה
לתאריך 31.5.15

עמוד  702מתוך 728

נספח סב'
[עמוד  1מתוך ]3
דוח רווח והפסד ומאזן כספי של החברה לתאריך 31.5.15

עמוד  703מתוך 728

נספח סב'
[עמוד  2מתוך ]3

עמוד  704מתוך 728

נספח סב'
[עמוד  3מתוך ]3

עמוד  705מתוך 728

נספח סג'  -תכתובות דואר
אלקטרוני מנציג אופ"א
לקבוצת הפועל תל אביב
במהלך חודש נובמבר 2014

עמוד  706מתוך 728

נספח סג'
[עמוד  1מתוך ]3
תכתובת דואר אלקטרוני מנציג אופ"א לקבוצת הפועל תל אביב במהלך חודש נובמבר 2014

עמוד  707מתוך 728

נספח סג'
[עמוד  2מתוך ]3

עמוד  708מתוך 728

נספח סג'
[עמוד  3מתוך ]3

עמוד  709מתוך 728

נספח סד'  -הסכם הלוואה
בין החברה לחברת
Progressive
Fainancial
Investments SA
מתאריך 14.5.15

עמוד  710מתוך 728

נספח סד'
[עמוד  1מתוך ]5
הסכם הלוואה בין החברה לחברת  Progressive Fainancial Investments SAמתאריך 14.5.15

עמוד  711מתוך 728

נספח סד'
[עמוד  2מתוך ]5

עמוד  712מתוך 728

נספח סד'
[עמוד  3מתוך ]5

עמוד  713מתוך 728

נספח סד'
[עמוד  4מתוך ]5

עמוד  714מתוך 728

נספח סד'
[עמוד  5מתוך ]5

עמוד  715מתוך 728

נספח סה'  -קטע מעדות
עידו חג'ג' ומסמכים
תומכים

עמוד  716מתוך 728

נספח סה'
[עמוד  1מתוך ]5
העתק הקטע הרלוונטי בפרוטוקול החקירה של מר עידו חג'ג' מיום  8בינואר  2018ומסמך המתעד את החזר ההלוואה על
ידי מר עידו חג'ג' בתשלומים בסך  ₪ 50,000לחברת "איי .איי .איתמר השקעות בע"מ"

מתחיל כאן

עמוד  717מתוך 728

נספח סה'
[עמוד  2מתוך ]5

עמוד  718מתוך 728

נספח סה'
[עמוד  3מתוך ]5

עמוד  719מתוך 728

נספח סה'
[עמוד  4מתוך ]5

עמוד  720מתוך 728

נספח סה'
[עמוד  5מתוך ]5

עמוד  721מתוך 728

נספח סו'  -פירוט זהות
מעביר הכספים לחברה
ברישומי "זכות" בכרטסת
של מר אמיר כבירי

עמוד  722מתוך 728

נספח סו'
[עמוד  1מתוך ]4
פירוט זהות מעביר הכספים לחברה ברישומי "זכות" בכרטסת של מר אמיר כבירי
כותרת

תנועה

מנה

ח-ן נגדי

שם חן נגדי (יובל)

ת.אסמכ

תאריך ערך

חודש

חובה

פרטים

זכות

יתרת פתיחה
3952

יתרה

מופיע/לא מופיע
דפי בנק חן 223461

זהות משלם בדפי בנק/אסמכתא

0.00
6670

9997

310101

5972

10298

9999

100102

10849

18834

9997

310101

14529

25170

164

15209

26309

9997

310101

19585

33313

218

24

20929
20940

35376
35401

9997
230

310101
310104

30687

53215

306

450101

26000

44270

271

613089

22044

37597

9997

310101

25984

44234

271

420101

25985

44236

271

420101

23826

39871

9997

310101

27329

46615

9997

450101

25983

44232

271

500473

23790

39794

9997

310101

23793

39801

9997

310101

27333

46624

282

450101

24167

40639

9997

310101

29917

51586

9997

340003

24938

42125

9997

310101

26085

44456

9997

310101

24901

42051

9997

310101

24941

42133

9997

310101

27330

46617

9997

450101

24942

42135

9997

310101

27331

46619

9997

450101

25931

44123

9997

310101

25932

44125

9997

310101

27854

47683

283

230114

26433

45020

9997

310101

27850

47674

9997

310101

26612

45363

9997

310101

26948

45983

9997

310101

26947

45981

9997

310101

26927

45940

9997

310101

26933

45953

9997

310101

27332

46621

9997

450101

27804

47586

9997

310101

27763

47504

9997

310101

27388

46754

282

340024

27848

47668

9997

310101

27790

47558

9997

310101

27791

47560

9997

310101

27792

47562

9997

310101

27845

47662

9997

310101

30686

53213

306

450101

30729

53287

306

340022

30767

53330

306

43

30775

53343

306

43

30777

53348

306

500473

29174

50034

9997

310101

29182

50060

9997

310101

29266

50229

9997

310101

29184

50064

9997

310101

29998

51777

9997

310101

33736

58105

9997

301103

29188

50073

9997

310101

29654

50976

9997

310101

30863

53516

9997

301107

בנק פועלים חן 223461
31/05/13
הכנסות מתרומות
09/01/14
בנק פועלים חן 223461
31/05/14
#N/A
20/08/14
בנק פועלים חן 223461
31/12/14
ריבית רעיונית בעמ"ן
11/05/15
בנק פועלים חן 223461
21/05/15
חן מט"ח אירו
הראל אחזקות קבוצת הנוער31/05/15
01/06/15
PINTILI MIHAI
08/07/15
בנק פועלים חן 223461
08/07/15
קניה והשאלת שחקנים
08/07/15
קניה והשאלת שחקנים
09/07/15
בנק פועלים חן 223461
הראל אחזקות קבוצת הנוער09/07/15
הפועל רמת גן אסי גבעתיים 16/07/15
20/07/15
בנק פועלים חן 223461
22/07/15
בנק פועלים חן 223461
הראל אחזקות קבוצת הנוער22/07/15
06/08/15
בנק פועלים חן 223461
06/08/15
הלוואה  -מני ויצמן
13/08/15
בנק פועלים חן 223461
17/08/15
בנק פועלים חן 223461
30/08/15
בנק פועלים חן 223461
31/08/15
בנק פועלים חן 223461
הראל אחזקות קבוצת הנוער31/08/15
01/09/15
בנק פועלים חן 223461
הראל אחזקות קבוצת הנוער01/09/15
15/10/15
בנק פועלים חן 223461
15/10/15
בנק פועלים חן 223461
15/10/15
קנסות גביע אופ"א
03/11/15
בנק פועלים חן 223461
10/11/15
בנק פועלים חן 223461
12/11/15
בנק פועלים חן 223461
18/11/15
בנק פועלים חן 223461
19/11/15
בנק פועלים חן 223461
20/11/15
בנק פועלים חן 223461
30/11/15
בנק פועלים חן 223461
הראל אחזקות קבוצת הנוער30/11/15
03/12/15
בנק פועלים חן 223461
09/12/15
בנק פועלים חן 223461
10/12/15
הלוואה  -פוגרסיב
13/12/15
בנק פועלים חן 223461
18/12/15
בנק פועלים חן 223461
20/12/15
בנק פועלים חן 223461
21/12/15
בנק פועלים חן 223461
21/12/15
בנק פועלים חן 223461
הראל אחזקות קבוצת הנוער31/12/15
31/12/15
הלואה קינגס הופוול
אופציות להקצאת מניות 31/12/15
אופציות להקצאת מניות 31/12/15
הפועל רמת גן אסי גבעתיים 31/12/15
03/01/16
בנק פועלים חן 223461
06/01/16
בנק פועלים חן 223461
07/01/16
בנק פועלים חן 223461
10/01/16
בנק פועלים חן 223461
10/01/16
בנק פועלים חן 223461
17/01/16
קופה קטנה
21/01/16
בנק פועלים חן 223461
21/01/16
בנק פועלים חן 223461
21/01/16
ק.ק  -אדם דנון
09/01/13

09/01/13

01/2013

העברה

31/05/13

05/2013

אמיר כבירי

09/01/14

01/2014

זיכוי לונדון

49,989.80
49,989.80

49,989.80
0.00

50,000.00

50,000.00

778.00

50,778.00

31/05/14

05/2014

אמיר כבירי גרוס

20/08/14

08/2014

העברה

12,500.00

38,278.00

31/12/14

12/2014

אמיר כבירי גרוס

182.00

38,096.00

11/05/15
21/05/15

05/2015
05/2015

כבירי אמיר
הלואה כבירי

31/05/15

05/2015

טעות במיון

01/06/15

06/2015

פנטילי מענק חתימה

08/07/15

07/2015

כבירי אמיר

280,000.00
820,064.00
75,000.00

318,096.00
1,138,160.00

1,098,425.00

1,492,508.00
394,083.00

08/07/15

07/2015

בגין בומבה תש' 1

1,114,883.00

1,508,966.00

08/07/15

07/2015

בגין בומבה תש' 2

1,114,883.00

2,623,849.00

09/07/15

07/2015

העברה

100,000.00

2,523,849.00

09/07/15

07/2015

העברה י.מ.

100,000.00

2,623,849.00

16/07/15

07/2015

עבור לינגנה

320,000.00

2,943,849.00

20/07/15

07/2015

כבירי

1,283,000.00

4,226,849.00

22/07/15

07/2015

העברה

107,000.00

4,119,849.00

22/07/15

07/2015

העברה י.מ.

100,000.00

4,219,849.00

06/08/15

08/2015

כבירי אמיר

420,000.00

4,639,849.00

06/08/15

08/2015

מיון

720,000.00

מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק

Kabiri Amir Maciasze
Progressive Fainancial Investments SA

אין תיעוד בדפי בנק לתנועהWerquick Inc
מופיע בדפי בנק
אין תיעוד בדפי בנק לתנועהאמיר גרוס כבירי
אין תיעוד בדפי בנק לתנועהאמיר גרוס כבירי
מופיע בדפי בנק
אין תיעוד בדפי בנק לתנועהאמיר גרוס כבירי
אין תיעוד בדפי בנק לתנועההפועל רמת גן
שניצר יואב
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
אין תיעוד בדפי בנק לתנועהאמיר גרוס כבירי
שניצר יואב
מופיע בדפי בנק

3,919,849.00

13/08/15

08/2015

אמיר כבירי

300,000.00

4,219,849.00

17/08/15

08/2015

העברה

150,000.00

4,369,849.00

30/08/15

08/2015

אמיר כבירי

300,000.00

4,669,849.00

31/08/15

08/2015

העברה

31/08/15

08/2015

העברה י.מ.

01/09/15

09/2015

העברה

100,000.00

4,569,849.00
100,000.00

100,000.00

4,669,849.00
4,569,849.00

01/09/15

09/2015

העברה י.מ.

100,000.00

4,669,849.00

15/10/15

10/2015

סימון זיו שלמה

2,200,000.00

6,869,849.00

15/10/15

10/2015

סימון זיו שלמה

64,900.00

6,934,749.00

15/10/15

10/2015

קנס אופ'א

218,450.00

7,153,199.00

03/11/15

11/2015

כבירי

75,000.00

7,228,199.00

10/11/15

11/2015

העברה

12/11/15

11/2015

כבירי

76,000.00

7,152,199.00
77,000.00

7,229,199.00

18/11/15

11/2015

העברה כבירי

60,000.00

7,169,199.00

19/11/15

11/2015

העברה כבירי

75,000.00

7,094,199.00

20/11/15

11/2015

העברה כבירי

30/11/15

11/2015

העברה כבירי

1,880,000.00
100,000.00

8,974,199.00
8,874,199.00

30/11/15

11/2015

העברה י.מ.

100,000.00

8,974,199.00

03/12/15

12/2015

אמיר כבירי

280,000.00

9,254,199.00

09/12/15

12/2015

אמיר כבירי

2,500,000.00

11,754,199.00

10/12/15

12/2015

הלואה

820,064.00

10,934,135.00

13/12/15

12/2015

העברה

39,000.00

10,895,135.00

18/12/15

12/2015

גרוס כבירי

46,000.00

10,941,135.00

20/12/15

12/2015

גרוס כבירי

7,500.00

10,948,635.00

21/12/15

12/2015

גרוס כבירי

2,260,000.00

13,208,635.00

21/12/15

12/2015

העברה

84,000.00

13,124,635.00

31/12/15

12/2015

העברה לכבירי

20,000.00

13,104,635.00

31/12/15

12/2015

מיון העברה להלוואה קינגס הופוול

31/12/15

12/2015

אופציות להקצאת מניות

31/12/15

12/2015

מיון לאופציות להקצאת מניות  -כבירי 1,393,606.69

31/12/15

12/2015

חיוב הפועל ר'ג ששילם במקום הקבוצה

768,971.69
13,200,000.00

13,873,606.69

שניצר יואב
שניצר יואב
שניצר יואב

מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
לא מופיע בדפי בנק
אין תיעוד בדפי בנק לתנועהאמיר גרוס כבירי
מופיע בדפי בנק
אין תיעוד בדפי בנק לתנועהאמיר גרוס כבירי
סימון זין שלמה
מופיע בדפי בנק
סימון זין שלמה
מופיע בדפי בנק
אין תיעוד בדפי בנק לתנועהמני ויצמן.
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
לא מופיע בדפי בנק
Kabiri Amir Frey Kam
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
Kabiri Amir
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
אין תיעוד בדפי בנק לתנועהאמיר גרוס כבירי
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
לא מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
לא מופיע בדפי בנק

גרוס כבירי אמיר
גרוס כבירי אמיר
גרוס כבירי אמיר

אין תיעוד בדפי בנק לתנועהקינגס הופוול Kings Hapewell

673,606.69
-720,000.00
225,000.00

-495,000.00

03/01/16

01/2016

העברה

100,000.00

-595,000.00

06/01/16

01/2016

העברה

300,000.00

-895,000.00

07/01/16

01/2016

כבירי

2,500,000.00

1,605,000.00

10/01/16

01/2016

העברה

87,000.00

1,518,000.00

10/01/16

01/2016

משיכת מזומן

105,000.00

1,413,000.00

17/01/16

01/2016

הוצ פרטי שלומי אלפסי (לפי דברי אדם) 3,000.00

21/01/16

01/2016

העברה

21/01/16

01/2016

העברה

21/01/16

01/2016

משיכה מזומן לכבירי

אין תיעוד בדפי בנק לתנועההפועל רמת גן
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק

1,410,000.00

47,000.00

1,363,000.00
2,265,000.00

עמוד  723מתוך 728

מבנק  10סניף  800חן London 043720493
מופיע בדפי בנק
אין תיעוד בדפי בנק לתנועהאין תיעוד בדפי בנק לתנועה
לא מופיע בדפי בנק

1,063,160.00
429,348.00

12,000.00

מופיע בדפי בנק

Balcanian Properties

3,628,000.00
3,616,000.00

מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק

גרוס כבירי אמיר

נספח סו'
[עמוד  2מתוך ]4
כותרת

תנועה

מנה

ח-ן נגדי

שם חן נגדי (יובל)

ת.אסמכ

תאריך ערך

פרטים

חודש

בנק פועלים חן 223461
מכבסת שלומי
02/02/16
בנק פועלים חן 223461
03/02/16
בנק פועלים חן 223461
04/02/16
בנק פועלים חן 223461
10/02/16
בנק פועלים חן 223461
11/02/16
בנק פועלים חן 223461
12/02/16
בנק פועלים חן 223461
15/02/16
בנק פועלים חן 223461
15/02/16
קניה והשאלת שחקנים
15/02/16
חן מט"ח $
24/02/16
קופת מזומן
25/02/16
בנק פועלים חן 223461
25/02/16
התחייבות בגין רכישת שחקנים
28/02/16
בנק פועלים חן 223461
28/02/16
בנק פועלים חן 223461
01/03/16
בנק פועלים חן 223461
02/03/16
בנק פועלים חן 223461
03/03/16
בנק פועלים חן 223461
07/03/16
בנק פועלים חן 223461
13/03/16
בנק פועלים חן 223461
16/03/16
בנק פועלים חן 223461
17/03/16
בנק פועלים חן 223461
17/03/16
חן מט"ח אירו
20/03/16
בנק פועלים חן 223461
22/03/16
בנק פועלים חן 223461
27/03/16
שקים לפרעון
27/03/16
שקים לפרעון
28/03/16
בנק פועלים חן 223461
28/03/16
בנק פועלים חן 223461
28/03/16
בנק פועלים חן 223461
28/03/16
בנק פועלים חן 223461
30/03/16
בנק פועלים חן 223461
30/03/16
בנק פועלים חן 223461
30/03/16
בנק פועלים חן 223461
30/03/16
בנק פועלים חן 223461
11/04/16
בנק פועלים חן 223461
14/04/16
חן מט"ח $
18/04/16
בנק פועלים חן 223461
18/04/16
יונט קרדיט
19/04/16
בנק פועלים חן 223461
21/04/16
חן מט"ח $
24/04/16
בנק פועלים חן 223461
25/04/16
בנק פועלים חן 223461
27/04/16
בנק פועלים חן 223461
01/05/16
בנק פועלים חן 223461
01/05/16
בנק פועלים חן 223461
01/05/16
בנק פועלים חן 223461
01/05/16
בנק פועלים חן 223461
02/05/16
בנק פועלים חן 223461
04/05/16
בנק פועלים חן 223461
04/05/16
בנק פועלים חן 223461
15/05/16
בנק פועלים חן 223461
16/05/16
בנק פועלים חן 223461

19/05/16
16/05/16

05/2016
05/2016

שיק  -אבנר קריימר החזר מקדמה
העברה זה'ב

500,000.00

11,602,004.07
12,102,004.07

19/05/16

19/05/16

05/2016

העברת משכורות

73,497.87

12,175,501.94

29720

51112

9997

310101

27/01/16

27/01/16

01/2016

העברה

31770

54841

9997

500042

31/01/16

31/01/16

01/2016

30028

51837

9997

310101

30009

51798

9997

310101

30007

51795

9997

310101

30244

52278

9997

310101

30238

52266

9997

310101

30524

52878

9997

310101

30519

52867

9997

310101

30850
35478

53479
62060

307
337

420101
310105

30468

52764

9999

301101

30803

53400

9997

310101

30946

53700

308

540101

30584

53009

9999

310101

30837

53448

9997

310101

31986
32133

55395
55695

9997
9997

310101
310101

31987

55397

9997

310101

32142
32145

55715
55721

9997
9997

310101
310101

32135

55700

9997

310101

31988
32212

55399
55852

9997
313

310101
310104

31969
32134

55362
55697

9997
9997

310101
310101

31908

55196

312

31909

55198

312

310103

31824

54982

9999

310101

31825

54985

9999

310101

31826

54988

9999

310101

31827

54991

9999

310101

31864

55129

9999

310101

31865

55132

9999

310101

31866

55135

9999

310101

31867

55138

9999

310101

35540
35194

62224
61724

9997
330

310101
310105

33540
42415

57645
76468

9999
9997

310101
500583

35067
35195

61453
61726

9997
330

310101
310105

35090

61499

9997

310101

35089

61497

9997

310101

35169

61673

9997

310101

33884

58517

9999

310101

33885

58520

9999

310101

33886

58523

9999

310101

33887
36467

58526
64350

9999
9997

310101
310101

36468

64353

9997

310101

36469

64355

9997

310101

34695
36470

60574
64356

9999
9997

310101
310101

35190

61716

330

חובה

#N/A

3,546,000.00

70,000.00

מכבסת שלומי  -שולם עי כבירי

310103

זכות

יתרה

2,080.00

3,448,080.00

100,000.00

02/02/16

02/2016

העברה

03/02/16

02/2016

העברה-כבירי

04/02/16

02/2016

העברה-כבירי

3,548,080.00

180,000.00

3,628,080.00
3,478,080.00

150,000.00

10/02/16

02/2016

העברה  -כבירי

240,691.00

3,718,771.00

11/02/16

02/2016

העברה  -כבירי

70,000.00

3,788,771.00

12/02/16

02/2016

העברה

3,732,771.00

56,000.00

15/02/16

02/2016

העברה

400,000.00

4,132,771.00

15/02/16
15/02/16

02/2016
02/2016

רכישת ניקוליץ תש  250 - 1יורו
העברת מט'ח קריימר

1,086,250.00
307,543.45

5,219,021.00

24/02/16

02/2016

2,500.00
רכישת מטח  500יורו  500 +ש"ח (שלומי אלפסי)

5,526,564.45

זהות משלם בדפי בנק/אסמכתא

מופיע בדפי בנק
אין תיעוד בדפי בנק לתנועהאין תיעוד בדפי בנק לתנועה
מופיע בדפי בנק
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
אין תיעוד בדפי בנק לתנועהדניאל קרול
קריימר אבנר משה
מופיע בדפי בנק

1

יש טופס העבר
3

5,524,064.45

25/02/16

02/2016

גרוס כבירי

1,280,000.00

6,804,064.45

25/02/16

02/2016

תשלום לקייזר

688,160.00

7,492,224.45

25/04/16

04/2016

שיק  -אמיר כבירי

7,142,224.45

350,000.00

28/02/16

02/2016

העברה

7,000.00

7,149,224.45

01/03/16
02/03/16

03/2016
03/2016

כבירי
הפקדה

7,000.00
75,000.00

7,156,224.45
7,231,224.45

03/03/16

03/2016

כבירי

560,000.00

7,791,224.45

07/03/16
13/03/16

03/2016
03/2016

כבירי
הפקדה

231,596.00
4,000.00

8,022,820.45

16/03/16

03/2016

העברה

17/03/16
17/03/16

03/2016
03/2016

כבירי
העברה כבירי

20/03/16
22/03/16

03/2016
03/2016

אמיר כבירי
הפקדת שקים

8,026,820.45
7,926,820.45

100,000.00
1,553,000.00
1,280,448.59

9,479,820.45
10,760,269.04
10,710,269.04

50,000.00
75,000.00

10,785,269.04

27/03/16

03/2016

שיק לכבירי

500,000.00

10,285,269.04

20/05/16

05/2016

שיק לכבירי

250,000.00

10,035,269.04

20/07/16

07/2016

אבנר קרמר  -ריבית פרוגרסיב

50,000.00

9,985,269.04

20/08/16

08/2016

אבנר קרמר  -ריבית פרוגרסיב

50,000.00

9,935,269.04

20/09/16

09/2016

אבנר קרמר  -ריבית פרוגרסיב

50,000.00

9,885,269.04

20/10/16

10/2016

אבנר קרמר  -ריבית פרוגרסיב

50,000.00

9,835,269.04

20/07/16

07/2016

החזר הלוואה

50,000.00

9,785,269.04

20/08/16

08/2016

החזר הלוואה

50,000.00

9,735,269.04

20/09/16

09/2016

החזר הלוואה

50,000.00

9,685,269.04

20/10/16

10/2016

החזר הלוואה

50,000.00

9,635,269.04

11/04/16
14/05/16

04/2016
05/2016

שיק כבירי
העברת מט'ח כבירי

150,000.00

9,485,269.04

18/04/16
18/04/16

04/2016
04/2016

שיק  -אמיר כבירי
העברה יוניט קרדיט

120,000.00

19/04/16
21/04/16

04/2016
04/2016

העברה לכבירי
העברת מט'ח כבירי

5,000.00

24/04/16

04/2016

העברה לכבירי

170,000.00

11,479,004.07

25/04/16

04/2016

העברה לכבירי

7,000.00

11,472,004.07

27/04/16

04/2016

העברה

20/10/16

10/2016

אבנר קרמר  -ריבית פרוגרסיב

-50,000.00

11,822,004.07

20/09/16

09/2016

אבנר קרמר  -ריבית פרוגרסיב

-50,000.00

11,872,004.07

20/08/16

08/2016

אבנר קרמר  -ריבית פרוגרסיב

-50,000.00

11,922,004.07

20/07/16
02/05/16

07/2016
05/2016

אבנר קרמר  -ריבית פרוגרסיב
הפקדה

-50,000.00

11,972,004.07

04/05/16

05/2016

העברה

460,000.00

11,972,004.07

04/05/16

05/2016

העברה

70,000.00

11,902,004.07

300,000.00

1,052,043.27

10,537,312.31
10,417,312.31

189,240.00

10,606,552.31
10,601,552.31

1,047,451.76

300,000.00

460,000.00

11,649,004.07

11,772,004.07

12,432,004.07

35888

63092

9997

310101

בנק פועלים חן 223461

25/05/16

25/05/16

05/2016

העברה לכבירי

40,000.00

12,135,501.94

37288

66398

9997

450101

הראל אחזקות קבוצת הנוער26/05/16

15/10/16

10/2016

שקים תמיר יצחק

250,000.00

11,885,501.94

35767

62790

9999

310101

35769

62797

9999

310101

38461

68720

358

301102

בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
קופת שיקים

29/05/16

29/09/16

09/2016

400,000.00

11,485,501.94

30/05/16

29/09/16

09/2016

-400,000.00

11,885,501.94

31/05/16

31/05/16

05/2016

1,000,000.00

10,885,501.94

העברת שקים מלאן לכבירי

מופיע/לא מופיע
דפי בנק חן 223461

התפלגות לגראף -
[ ]1משלם לא ידוע
[ ]2אין תיעוד בדפי בנק
[ ]3השקעת אחרים (ללא
ד.קרול)

עמוד  724מתוך 728

גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
אין תיעוד בדפי בנק לתנועהדניאל קרול
נפרע וחזר טכני .לא נפרע.
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
אמיר גרוס כבירי
מופיע בדפי בנק
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
3
S YHUDA
מופיע בדפי בנק
אמיר גרוס כבירי
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
Kabiri Amir Frey Kam
מופיע בדפי בנק
3
MEYHEN INTERNA
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
המשלם
תקבול בצ'ק  -לא ניתן לזהות 1
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
בוטל צ'ק
בוטל צ'ק
בוטל צ'ק
בוטל צ'ק
מופיע בדפי בנק
בוטל צ'ק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
3
MEYHEN INTERNA
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
3
Unet Credit Ltd
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
3
MEYHEN INTERNA
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
3
קריימר אבנר משה
מופיע בדפי בנק
בוטל צ'ק
בוטל צ'ק
בוטל צ'ק
בוטל צ'ק
המשלם
תקבול בצ'ק  -לא ניתן לזהות 1
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
1
Hapoel Tel Aviv Hold
מופיע בדפי בנק
חן  .134472650סניף .127
בנק דיסקונט.
1
Hapoel Tel Aviv Hold
אין תיעוד בדפי בנק
חן  .134472650סניף .127
לתנועה
בנק דיסקונט.
מופיע בדפי בנק
לא מופיע בדפי בנק
בוטל צ'ק
בוטל צ'ק
ניכיון צ'קים על ידי כבירי של  2צ'קים.

יש טופס העבר

צ'ק מחן 7071

צ'ק מחן 7071

נספח סו'
[עמוד  3מתוך ]4
כותרת

תנועה

מנה

ח-ן נגדי

38581

68927

358

42721

77098

9997

310103

37555

66767

9997

310101

37556

66769

9997

310101

38225

68280

9997

310101

38226

68282

9997

310101

37688

67032

9997

310101

37964

67668

9997

310101

37689

67035

9997

310101

37690

67037

9997

310101

37691
38005

67038
67777

9997
355

310101
310104

38036

67858

9999

301101

38311

68392

356

310101

38312

68394

356

310101

38273

68351

356

310101

38272

68349

356

310101

38314

68398

356

310101

38318
38238

68407
68305

9997
9999

310101
301102

38439

68686

9999

301101

38668

69115

9999

310101

38669

69118

9999

310101

38690

69165

9999

310101

38706

69199

9997

310101

38707

69201

9997

310101

38708

69203

9997

310101

38705

69197

9997

310101

38712

69212

9999

310101

38992

69911

9997

310101

38723

69246

9999

310101

38834

69540

361

310101

38860

69612

361

310101

39372

70852

9999

310101

42362

76349

9999

301101

39500

71172

9999

310101

39501

71175

9999

310101

39502

71178

9999

310101

39503

71181

9999

310101

39504

71184

9999

310101

39505

71187

9999

310101

39506

71190

9999

310101

39507

71193

9999

310101

39508

71196

9999

310101

39509

71199

9999

310101

39510

71202

9999

310101

39511

71205

9999

310101

39512

71208

9999

310101

39513

71211

9999

310101

שם חן נגדי (יובל)

ת.אסמכ

תאריך ערך

חודש

חובה

פרטים

זכות

יתרה

מיון מזכאים לשטרי הון

31/05/16

31/05/16

05/2016

מיון מזכאים לשטרי הון

10,696,261.94

189,240.00

שקים לפרעון
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
חן מט"ח אירו
קופת מזומן
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
קופת שיקים
קופת מזומן
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
קופת מזומן
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461
בנק פועלים חן 223461

01/06/16

20/08/16

08/2016

החזר הלואה אבנר קרמר

50,000.00

139,240.00

08/06/16

08/06/16

06/2016

העברה כבירי

50,000.00

89,240.00

08/06/16

08/06/16

06/2016

העברה כבירי

50,000.00

39,240.00

08/06/16

08/06/16

06/2016

עמותת נאמני מוזי

21,650.00

17,590.00

13/06/16

13/06/16

06/2016

העברה

150,000.00

-132,410.00

19/06/16

19/06/16

06/2016

העברה כבירי

700,000.00

567,590.00

20/06/16

20/06/16

06/2016

העברה

200,000.00

367,590.00

27/06/16

27/06/16

06/2016

העברה כבירי

550,000.00

-182,410.00

27/06/16

27/06/16

06/2016

העברה כבירי

25,000.00

-207,410.00

29/06/16
04/07/16

29/06/16
04/07/16

06/2016
07/2016

העברה כבירי
העברה מכבירי

425,000.00
212,550.00

217,590.00
430,140.00

17/07/16

17/07/16

07/2016

כבירי מזומן

4,200.00

425,940.00

17/07/16

17/07/16

07/2016

העברה כבירי

60,000.00

365,940.00

17/07/16

17/07/16

07/2016

העברה כבירי

23,000.00

342,940.00

18/07/16

18/07/16

07/2016

העברה עמותה נאמני מוזיאון

50,000.00

292,940.00

19/07/16

19/07/16

07/2016

העברה

23,000.00

269,940.00

19/07/16

19/07/16

07/2016

העברה עמותת נאמני מוזיאון

21,650.00

248,290.00

19/07/16
21/07/16

19/07/16
06/07/16

07/2016
07/2016

העברה דניאל קרול
שק כבירי

40,000.00

208,290.00

28/07/16

28/07/16

07/2016

מזומן כבירי

2,000.00

326,290.00

02/08/16

02/08/16

08/2016

125,000.00

201,290.00

02/08/16

02/08/16

08/2016

200,000.00

1,290.00

02/08/16

02/08/16

08/2016

-125,000.00

126,290.00

03/08/16

03/08/16

08/2016

העברה לכבירי

35,000.00

91,290.00

03/08/16

03/08/16

08/2016

העברה

50,000.00

41,290.00

03/08/16

03/08/16

08/2016

העברה

125,000.00

-83,710.00

04/08/16

04/08/16

08/2016

העברה

125,000.00

-208,710.00

04/08/16

04/08/16

08/2016

צ'ק לאמיר עבור ניכיון ניקו

125,000.00

-333,710.00

05/08/16

05/08/16

08/2016

העברה לכבירי

42,000.00

-375,710.00

07/08/16

04/08/16

08/2016

צ'ק לאמיר עבור ניכיון ניקו

-125,000.00

-250,710.00

08/08/16

08/08/16

08/2016

העברה לכבירי

127,000.00

-377,710.00

11/08/16

11/08/16

08/2016

העברה כבירי

75,000.00

-452,710.00

29/08/16

30/12/16

12/2016

ניכיון צ'ק

500,000.00

-952,710.00

01/09/16

01/09/16

09/2016

מזומן כבירי

500.00

-953,210.00

08/09/16

08/09/16

09/2016

שק כבירי החזר הלואה

23,000.00

-976,210.00

08/09/16

08/10/16

10/2016

שק כבירי החזר הלואה

23,000.00

-999,210.00

08/09/16

08/11/16

11/2016

שק כבירי החזר הלואה

23,000.00

-1,022,210.00

08/09/16

08/12/16

12/2016

שק כבירי החזר הלואה

23,000.00

-1,045,210.00

08/09/16

08/01/17

01/2017

שק כבירי החזר הלואה

23,000.00

-1,068,210.00

08/09/16

08/02/17

02/2017

שק כבירי החזר הלואה

23,000.00

-1,091,210.00

08/09/16

08/03/17

03/2017

שק כבירי החזר הלואה

23,000.00

-1,114,210.00

08/09/16

08/04/17

04/2017

שק כבירי החזר הלואה

23,000.00

-1,137,210.00

08/09/16

08/05/17

05/2017

שק כבירי החזר הלואה

23,000.00

-1,160,210.00

08/09/16

08/06/17

06/2017

שק כבירי החזר הלואה

23,000.00

-1,183,210.00

08/09/16

15/09/16

09/2016

שק כבירי החזר הלואה

60,000.00

-1,243,210.00

08/09/16

15/10/16

10/2016

שק כבירי החזר הלואה

60,000.00

-1,303,210.00

08/09/16

15/11/16

11/2016

שק כבירי החזר הלואה

60,000.00

-1,363,210.00

08/09/16

15/12/16

12/2016

שק כבירי החזר הלואה

60,000.00

-1,423,210.00

120,000.00

עמוד  725מתוך 728

328,290.00

מופיע/לא מופיע
דפי בנק חן 223461

מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
קיבל במזומן
מופיע בדפי בנק 18.7.16
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק 18.7.16
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
קיבל במזומן
בוטל צ'ק
מופיע בדפי בנק
בוטל צ'ק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
בוטל צ'ק
מופיע בדפי בנק
בוטל צ'ק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
לא מופיע בדפי בנק
קיבל במזומן
מופיע בדפי בנק 13.9.16
מופיע בדפי בנק 9.10.16
מופיע בדפי בנק
צ'ק חזר
צ'ק חזר
צ'ק חזר
צ'ק חזר
צ'ק חזר
צ'ק חזר
צ'ק חזר
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק 16.10.16
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק

זהות משלם בדפי בנק/אסמכתא

גרוס כבירי אמיר

גרוס כבירי אמיר
Blcanian Prop

בנק לאומי  .10סניף מונטיפיורי ת"א מס' 1

נספח סו'
[עמוד  4מתוך ]4
כותרת

תנועה

מנה

ח-ן נגדי

שם חן נגדי (יובל)

ת.אסמכ

 310101בנק פועלים חן 223461
 310101בנק פועלים חן 223461
08/09/16
 310101בנק פועלים חן 223461
08/09/16
 310101בנק פועלים חן 223461
08/09/16
 310101בנק פועלים חן 223461
08/09/16
 310101בנק פועלים חן 223461
08/09/16
 310101בנק פועלים חן 223461
08/09/16
 310101בנק פועלים חן 223461
08/09/16
 310103שקים לפרעון
08/09/16
 310103שקים לפרעון
08/09/16
 310103שקים לפרעון
08/09/16
 310103שקים לפרעון
08/09/16
 310103שקים לפרעון
08/09/16
 310103שקים לפרעון
08/09/16
 310103שקים לפרעון
08/09/16
 310103שקים לפרעון
08/09/16
 310103שקים לפרעון
08/09/16
 310103שקים לפרעון
08/09/16
 310103שקים לפרעון
08/09/16
 310103שקים לפרעון
12/09/16
 310101בנק פועלים חן 223461
12/09/16
 310101בנק פועלים חן 223461
15/09/16
 310101בנק פועלים חן 223461
22/09/16 SUPERMATIST ART MANA
340028
27/09/16 SUPERMATIST ART MANA
340028
29/09/16
 310101בנק פועלים חן 223461
30/09/16 SUPERMATIST ART MANA
340028
02/10/16
 310101בנק פועלים חן 223461
06/10/16
 310101בנק פועלים חן 223461
13/10/16 SUPERMATIST ART MANA
340028
21/10/16
 310101בנק פועלים חן 223461
26/10/16 SUPERMATIST ART MANA
340028
27/10/16 SUPERMATIST ART MANA
340028
08/11/16
 310101בנק פועלים חן 223461
09/11/16
 310101בנק פועלים חן 223461
09/11/16
 310101בנק פועלים חן 223461
10/11/16 BOMBA CLAUDIO
613083
10/11/16 BOMBA CLAUDIO
613083
10/11/16
 310101בנק פועלים חן 223461
14/11/16
#N/A
14/11/16
 310101בנק פועלים חן 223461
16/11/16
 310101בנק פועלים חן 223461
20/11/16
 310101בנק פועלים חן 223461
30/11/16
 310101בנק פועלים חן 223461
01/12/16
 310101בנק פועלים חן 223461
01/12/16
 310101בנק פועלים חן 223461
הראל אחזקות קבוצת הנוער01/12/16
450101
31/01/17
 310101בנק פועלים חן 223461
04/04/17
 310101בנק פועלים חן 223461

תאריך ערך

חודש

חובה

פרטים

זכות

יתרה

39514

71214

9999

08/09/16

15/01/17

01/2017

שק כבירי החזר הלואה

60,000.00

-1,483,210.00

39515

71217

9999

08/09/16

15/02/17

02/2017

שק כבירי החזר הלואה

60,000.00

-1,543,210.00

39516

71220

9999

15/03/17

03/2017

שק כבירי החזר הלואה

60,000.00

-1,603,210.00

39517

71223

9999

15/04/17

04/2017

שק כבירי החזר הלואה

60,000.00

-1,663,210.00

39518

71226

9999

15/05/17

05/2017

שק כבירי החזר הלואה

60,000.00

-1,723,210.00

39519

71229

9999

15/06/17

06/2017

שק כבירי החזר הלואה

60,000.00

-1,783,210.00

42527

76711

9997

42528

76713

9997

42937

77529

9997

42938

77531

9997

42939

77533

9997

42940

77535

9997

42941

77537

9997

42942

77539

9997

42943

77541

9997

42944

77543

9997

42945

77545

9997

42946

77547

9997

42947

77549

9997

42948

77551

9997

39662

71489

9999

39673

71522

9999

39934

72141

9997

42420

76478

9997

42422

76482

9997

40517

72889

9997

42421

76480

9997

40513

72881

9997

41367

74273

9997

42425

76488

9997

42300

76174

9997

42423

76484

9997

42424

76486

9997

42140

75803

9997

42141

75805

9997

42142

75807

9997

41907

75318

372

42027

75555

373

42296

76166

9997

42213

75960

373

42297
42298

76168
76170

9997
9997

42299

76172

9997

42484

76625

9997

42485

76627

9997

42486

76629

9997

43062

77780

9997

42579

76815

9997

43074

77803

9997

08/12/16

12/2016

שק כבירי החזר הלואה

23,000.00

-1,760,210.00

15/12/16

12/2016

שק כבירי החזר הלואה

60,000.00

-1,700,210.00

08/01/17

01/2017

שק כבירי החזר הלואה

23,000.00

-1,677,210.00

08/02/17

02/2017

שק כבירי החזר הלואה

23,000.00

-1,654,210.00

08/03/17

03/2017

שק כבירי החזר הלואה

23,000.00

-1,631,210.00

08/04/17

04/2017

שק כבירי החזר הלואה

23,000.00

-1,608,210.00

08/05/17

05/2017

שק כבירי החזר הלואה

23,000.00

-1,585,210.00

08/06/17

06/2017

שק כבירי החזר הלואה

23,000.00

-1,562,210.00

15/01/17

01/2017

שק כבירי החזר הלואה

60,000.00

-1,502,210.00

15/02/17

02/2017

שק כבירי החזר הלואה

60,000.00

-1,442,210.00

15/03/17

03/2017

שק כבירי החזר הלואה

60,000.00

-1,382,210.00

15/04/17

04/2017

שק כבירי החזר הלואה

60,000.00

-1,322,210.00

15/05/17

05/2017

שק כבירי החזר הלואה

60,000.00

-1,262,210.00

15/06/17

06/2017

שק כבירי החזר הלואה

60,000.00

-1,202,210.00

25/04/16

04/2016

שיק  -אמיר כבירי

-350,000.00

-852,210.00

20/08/16

08/2016

החזר הלוואה

-50,000.00

-802,210.00

15/09/16

09/2016

העברה כבירי

30,000.00

-832,210.00

22/09/16

09/2016

העברת בעלים עונה 2016/17

860,000.00

27,790.00

27/09/16

09/2016

העברת בעלים עונה 2016/17

420,000.00

447,790.00

29/09/16

09/2016

העברה לכבירי

30/09/16

09/2016

העברת בעלים עונה 2016/17

147,790.00

300,000.00
3,000,000.00

3,147,790.00

02/10/16

10/2016

העברה לכבירי

200,000.00

2,947,790.00

06/10/16

10/2016

העברה לכבירי

12,500.00

2,935,290.00

13/10/16

10/2016

העברת בעלים עונה 2016/17

600,000.00

3,535,290.00

21/10/16

10/2016

העברה

520,000.00

4,055,290.00

26/10/16

10/2016

העברת בעלים עונה 2016/17

360,000.00

4,415,290.00

27/10/16

10/2016

העברת בעלים עונה 2016/17

70,000.00

4,485,290.00

08/11/16

11/2016

העברה כבירי

40,000.00

4,525,290.00

09/11/16

11/2016

העברה כבירי

95,000.00

4,620,290.00

09/11/16

11/2016

העברה כבירי

270,000.00

4,890,290.00

10/11/16

11/2016

העברת בומבה

83,635.00

4,973,925.00

10/11/16

11/2016

העברה בומבה ע'י כבירי

280,000.00

5,253,925.00

10/11/16

11/2016

העברה

3,500,000.00

8,753,925.00

14/11/16

11/2016

העברה

14/11/16
16/11/16

11/2016
11/2016

העברה
הפקדה

8,603,925.00

150,000.00
650,000.00
150,000.00

9,403,925.00

20/11/16

11/2016

העברה

60,000.00

9,463,925.00

30/11/16

11/2016

העברה כבירי

8,000.00

9,471,925.00

01/12/16

12/2016

העברה כבירי

15,800.00

9,487,725.00

01/12/16

12/2016

העברה כבירי

5,400.00

9,493,125.00

01/12/16

12/2016

העברה כבירי

5,400.00

9,253,925.00

9,487,725.00

01/02/17

02/2017

העברה מגרוס כבירי אמיר

1,669,223.00

11,156,948.00

04/04/17

04/2017

העברה גרוס כבירי

8,500.59

11,165,448.59

סה"כ

37,709,429.43
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48,874,878.02

מופיע/לא מופיע
דפי בנק חן 223461

זהות משלם בדפי בנק/אסמכתא

צ'ק חזר
צ'ק חזר
צ'ק חזר
צ'ק חזר
צ'ק חזר
צ'ק חזר
צ'ק ששולם לכבירי וחזר
צ'ק חזר
צ'ק ששולם לכבירי וחזר
צ'ק חזר
צ'ק ששולם לכבירי וחזר
צ'ק חזר
צ'ק ששולם לכבירי וחזר
צ'ק חזר
צ'ק ששולם לכבירי וחזר
צ'ק חזר
צ'ק ששולם לכבירי וחזר
צ'ק חזר
צ'ק ששולם לכבירי וחזר
צ'ק חזר
צ'ק ששולם לכבירי וחזר
צ'ק חזר
צ'ק ששולם לכבירי וחזר
צ'ק חזר
צ'ק ששולם לכבירי וחזר
צ'ק חזר
צ'ק ששולם לכבירי וחזר
צ'ק חזר
צ'ק ששולם לכבירי וחזר
צ'ק חזר
צ'ק ששולם לכבירי וחזר
צ'ק חזר
צ'ק ששולם לכבירי וחזר
צ'ק חזר
נפרע וחזר טכני .לא נפרע.
בוטל צ'ק
מופיע בדפי בנק
Supermatist Art Mana
מופיע בדפי בנק
Supermatist Art Mana
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
Supermatist Art Mana
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
Supermatist Art Mana
מופיע בדפי בנק
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
Supermatist Art Mana
מופיע בדפי בנק
Supermatist Art Mana
מופיע בדפי בנק
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
אין תיעוד בדפי בנק לתנועהאמיר גרוס כבירי
אין תיעוד בדפי בנק לתנועהאמיר גרוס כבירי
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
תקבול בצ'ק  -לא ניתן לזהות המשלם
מופיע בדפי בנק
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
מופיע בדפי בנק
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק
גרוס כבירי אמיר
מופיע בדפי בנק

נספח סז'  -הסכם בין מאיר
אורנשטין לחברה בנוגע
לשחקן שגיב יחזקאל
המצורף למייל מתאריך
6.11.16
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נספח סז'
הסכם בין מאיר אורנשטין לחברה בנוגע לשחקן שגיב יחזקאל המצורף למייל מתאריך 6.11.16
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