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  1 

 

  

   שופטת, שרביט מיכל

  2 

  3 

 4: אני אבקש להצהיר שא� אני חוקר על הסעי) שלא ישתמע מזה שאני מודה או חוזר ב"כ הנתבעי�

 5   בי מהטענה האמורה.

  6 

 7שעליו כרגע דיברתי אתה אומר א� היתה ניתנת הוראה גורפת וכו' הרי שמתוק) תפקיד-  8בסעי) ש. 

 8  היית יודע על הוראה זו, אי- אתה יודע לומר לנו את זה? זה הרי נשמע לי תיאורטי.

 9  ת. מה לא הגיוני בזה?

 10ש. אי- אתה יודע את זה? מה הבסיס לסעי) הזה, לאמירה בסעי) הזה , הרי הוא תיאורטי, אתה אומר 

 11  א� היתה ניתנת הוראה אז בוודאי היית יודע.

 12  עליה! ת. כי ככלל הוראות שניתנו ידעתי

 13  ש. הוראות שמי נת!?

 14  ת. הוראות שקיבלתי מראש הממשלה או החלטות שקיבלנו לבצע.

 15  ש. והוראות שניתנו על ידי הגב' נתניהו.

 16  ת. לא היו מעול� הוראות בנושא של עובדי� מגב' נתניהו.

 17נת ש. א� גב' נתניהו לא נתנה מעול� הוראות בעניי! עובדי� אי- אתה יודע לומר שא� היא היתה נות

 18  הוראה כזו היית יודע עליה, הרי זה לא מבוסס על כלו�.

 19  כי על בקשות אחרות שהיו לה, לא בנושא עובדי� הייתי כ! יודעת. 

 20  ?ש. כמו למשל מה

 21או א� יש איזה ת. כגו! שהיא רוצה לתכנ! חופשה שנארג! את לוח הזמני� של ראש הממשלה בצורה 

 22  בו.אירוע משפחתי שהיא רוצה שראש הממשלה ישתת) 

 23  ש. ומשהו לגבי ניהול הבית לא היתה נותנת הוראות בעניי! ניהול המעו! ברחוב בלפור.

 24ת. היא ביקשה דברי� מעובדי הבית כמו שכל עקרת בית מבקשת, לא שונה ממה שאשתי מבקשת 

 25  מעוזרת הבית שלנו.

 26  ש. ההוראות האלה היו דרכ-?

 27  ת. לא.

 28  ישירות לעובדי הבית. ביתהיא היתה נותנת בעצמה הוראות כאלה של עקרת ש. 

 29ת. תלוי איזה הוראות ה! היו. אילו זו היתה הוראה שהיא רצתה לדוגמא שינקו קוד� כל את חדר 

 30ינוי לוח זמני� , השינה שלה ואז את המבטח אז כמוב! שהיא דיברה ע� המנקה. א� היא רצתה ש

 31ע� העובדות. ג� נסיעות  חופשות , דברי� מ! הסוג הזה אז היא תכננה את זה ג� ע� המשרד ולא רק

 32  לחו"ל. היה צרי- לדאוג למזוודות, התארגנות לנסיעה, אריזה. 
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 1ש. מי כ! היה יכול בבלפור במעו! הוראות לגבי העברת עובדי�, פיטורי עובדי�, הזזת עובדי�. מי כ! 

 2  היה יכול לתת בבלפור הוראות כאלה

 3משרד ראש ממשלה או שהוא עובד חברת  ת. קוד� כל פיטורי עובדי� א) אחד לא. או שעובד הוא עובד

 4מיקור ואז לא ראש הממשלה ולא נת! אשל יכולי� לפטר אותו. עכשיו תתחיל לשאול אותי על עובדי� 

 5  אני אענה ל-

 6ש. שאלתי לא רק על פיטורי� אלא ג� על הזזה, למשל הזזה מהמעו! למשרד. מי יכול לתת הוראות 

 7  כאלה

 8, חלק� היו מקרי� שעובדי� רצו לעבור למשרד, היו מקרי� ת. היו בקשות כאלה של העובדי� עצמ�

 9  שעובדי� רצו לעבור מ! המשרד לבית ראש הממשלה וכל מקרה נדו! לגופו.

 10  ש. מי היה מוסמ- לתת הוראה להזיז עובדי� מהמעו! למשרד או הפו-

 11  ת. זה לא בוצע נגד רצו! א) עובד מעול� כשהייתי ש�. 

 12  השאלה. ש. אני חוזר על 

 13  אד�.ת. כוח 

 14  חברת כוח אד�ש. 

 15  ת. א� זה עובד החברה שלה� אז החברה אחראית. 

 16ש. מה שאתה אומר לי שלרעיית ראש הממשלה כמי שמנהלת את עניני הבית כפי שהגדרת את זה, 

 17עקרת בית, כמי שבאה במגע שוט) ויו� יומי ע� אנשי המשק אי! זכות להחליט ע� מי היא רוצה 

 18  לעבוד, זה מה שאתה אומר

 19  לא מה שאני אומר ת. זה

 20  ש. אז תסביר

 21ת. כשעובד רוצה לעבוד אז זה ברור שהוא יכול לעבוד ואי אפשר להכריח אותו להישאר. שהגב' נתניהו 

 22לא היתה מרוצה ממי מהעובדי� אז מטבע הדברי� אותו עובד לא רצה להישאר והיה אומר אני אל- 

 23א� היא רוצה שהוא יעזוב אז כות. למקו� אחר. שו� דבר לא היה בכפייה. לכוח אד� היה את הסמ

 24  כמו כל עובד אחר בכל מחלקה אחרת בעול� הוא אומר תציעו לי משהו אחר ואל-.

 25  ש. אי- הוא יודע שהיא רוצה שהוא יעזוב

 26  ת. זה יכול להיות על בסיס של אי נוחות של שעות עבודה, זה יכול להיות המו! דברי�.

 27  מרוצה ממנו, מי אומר למי מהש. אי- אותו עובד יודע שהגב' נתניהו לא 

 28ת. לא זכור לי שהיו בעיות של חוסר שביעות רצו! מ! הסוג הזה. היו בעיות בנושא של שעות עובדה כי 

 29ראש הממשלה עובד עד מאוחר בלילה ועובדי� היו צריכי� להישאר עד שהעובדי� של ראש הממשלה 

 30ש� עד מאוחר , לא רק אני, מזכיר צבאי, לא הלכו. יש פה שני עובדי�, אני עובד במשרד, הייתי יושב 

 31ראש מל"ל, ראש מוסד, אנשי צבא ועד שאחרו! האנשי� האלה לא עזב היה צוות בבית שעבד כפי 

 32שהיה צוות בלשכה שלא עזב עד שראש הממשלה לא עזב. כל זמ! שהוא עזב אז הפסיליטי היה צמוד 

 33  אליו.

 34  ש. יש לה זכות להחליט מי עובד ומי לא עובד

 35  לא למדתי א) פע� את ספר הזכויות שלה, זה ג� לא היה רלוונטי ת. אני
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 1  בקיא בענייני�, יש לה זכות להגיד אני כ! רוצה אותו או לא רוצה אותוש. אני שואל שאלה, אתה 

 2  ת. אני רוצה להסביר במאמר...

 3  ש. אני רוצה תשובה לשאלה מאוד פשוטה. 

 4עבודתו ללא הפרעות חיצוניות וללא טרדות ת. תפקידי היה לדאוג לראש הממשלה שיוכל לבצע את 

 5מיותרות ובנוחות המירבית וככזה אכ! בדקתי את הסביבה מעבר למה שהייתי צרי- כי מערכת 

 6איתו, זה לא נולד היו�  95שנה, כבר עבדתי בבחירות של  22היחסי� שלי ע� ראש הממשלה עולה על 

 7ות בעיה ניסיתי לפתור אות� בעצמי ולא ולכ! דברי� שחששתי שה� יכולי� להפריע , להטריד או להו

 8חיכיתי לשמוע כ! מרוצי� או לא מרוצי�. הייתי בבית כמעט כל יו�, דיברתי ע� העובדי� האלה 

 9כמעט כל יו�, עובדי� פנו אלי בבקשות שאנסה לעזור לה�, החל מנושאי� שבכלל לא בתפקידי כגו! 

 10  ה שנתתי חסכתי מהמערכת דברי� מיותרי�.נושאי שכר ואני ניסיתי כמיטב יכולתי לעזור כי כל עזר

 11ש. ג� גב' נתניהו פנתה אלי- כמו שפנו אלי- עובדי� ואמרו יש לנו בעיה כזו וכזו, אנחנו לא מרוצי�, 

 12  הא� באותה מידה ג� גב' נתניהו פנתה אלי- והשיגה השגות על עובדי� מסוימי�

 13תי ע� העובדי�, עובדה שבשטח זה ת. אני לא דיברתי על הנושאי� האלה ע� גב' נתניהו, אני דיבר

 14עבד, ג� ע� ראש הממשלה לא דיברתי, היו הרבה החלטות שלקחתי על עצמי, בתשע מתו- עשר הוא 

 15  היה מרוצה, בשביל פע� אחת שהוא לא היה מרוצה חבל היה להטריד אותו עשר פעמי�. 

 16  שאתה אומר לנוש. כלומר הגב' נתניהו מעול� לא דיברה אית- על ענייני עובדי הבית זה מה 

 17ת. אני אומר כשהיתה לעובד בעיה ספציפית, זה יכול להיות מחלה, זה יכול להיות עזרה מעורכי די!, 

 18היתה למשל עובדת.. אז היא כ! דיברה איתי לעזור לעובדת הזו, במקרה שהיתה עובדת חולה במחלת 

 19יתי וביקשה לראות א� ובמקרי� האלה גב' נתניהו דיברה אניוו! שרירי�, היה מקרה להטיס תינוק 

 20  אני יכול לעזור לאנשי� האלה.

 21  ש. וחו1 מענייני עזרה לעובדי� היא לא דיברה אית- על ענייני עובדי�, זה מה שאתה אומר לנו

 22  ת. במוב! שאתה שואל אז התשובה היא נכו!

 23  ש. היא א) פע� לא הביעה אי שביעות בפני- מעובד

 24  ת. נכו!

 25  התמנית לראש הלשכה אתה אז �2009ש. כשה� נכנסו לבית ב

 26  ת. נכו!

 27ש. כשה� נכנסו לבית היו עובדי אולמרט, היא קיבלה את עובדי אולמרט כמו שה� או שהיא רצתה 

 28  להחלי) חלק מה� ולעבוד ע� אנשי� שהיא מכירה

 29ת. קוד� כל עובדי אולמרט היו עובדי� מצויני� ועובדי� עד עצ� היו� הזה. לינור אופיר עדיי! מנהלת 

 30  משלה, היא היתה עוד בזמ! אולמרט והיתה בזמ! שרו!. לשכת ראש המ

 31  ש. המשרד פחות חשוב לי כרגע. אני כרגע מדבר על עובדי המעו!

  32 

 33: בכתבה היה כתוב שהגב' נתניהו מנהלת ג� את הלשכה. קמתי כי אני רוצה להפנות ב"כ התובעת

 34. כשאנחנו מעייני� בכתבי הטענות הנושא שעומד כא! במחלוקת �1.5להחלטה של בית המשפט מה

 35  הוא הא� החצר! פוטר או לא פוטר. 
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 1שה להחלי), היא קיבלה את כל עובדי אולמרט או שהיא ביק �2009הא� כשה� נכנסו לבית בש. 

 2  החליפה.

 3ת. צרכי הבית כשאולמרט היה ראש ממשלה וכשנתניהו היה ראש ממשלה היו שוני� לחלוטי!. היה 

 4עלינו לבדוק הא� יש התאמה בי! סוג העובדי�, מה נדרש מהעובדי� לעשות וכ! הלאה. לאור זה בדקנו 

 5ו איזה תפקידי� לביצוע, את עצמנו וראינו מה אנחנו צריכי� ומה אנחנו לא צריכי�, איזה מקצוע א

 6לאור זה פעלנו. הנושא של עבד אצל אולמרט או לא עבד אצל אולמרט לא היה שיקול לדוגמא אב 

 7או לא. עובדה שאנשי א� להשאיר אותו הבית אמנו! זכאי עבד אצל אולמרט ומעול� לא היה שיקול 

 8  אולמרט הושארו בתפקידיה� לאור- כל הרוחב.

 9  ולמרט.ש. מי במעו! הושאר מאנשי א

 10, בהתחלה היתה עוד עובדת אחת, אישה בלונדינית ת. א� אני זוכר נכו! אז היתה עובדת בש� עופרה

 11שאני לא זוכר את שמה, אבל שעות העבודה הקשות לא אפשרו לה להמשי- והיא עזבה בצער. היתה 

 12 עובדת במטבח שנשארה ובתקופה יותר מאוחרת רצתה לעבור למשרד אבל היא היתה הרבה פעמי�

 13עובדי�, היו תפקידי� חדשי�, היו יותר  200מתנדבת ומגיעה לבית אצל� לעבוד. לא היו ש� 

 14מאבטחי�,  היו נהגי� לילדי�, כל העסק ש� השתנה, ג� הנהגי� האלה היו צריכי� לאכול, היה צרי- 

 15  לדאוג לאוכל. 

 16  למה לא אמרת שהגנ! ג� הושאר בבית נתניהו מעובדי אולמרטש. 

 17  ת. הגנ! נשאר

 18  כשבאת לפה ידעת מה המשפטש. 

 19  ת. בוודאי

 20  ש. על מה המשפט

 21אני לא ידעתי אפילו על קיומו של הגנ!, המשפט הוא על הגנ! אבל לא ידעתי שיש גנ! עד שלא שמעתי ת. 

 22שפיטרו גנ!, הגנ! א) פע� לא הסתובב בבית, לא ראיתי אותו, העובדי� שהשארנו אות� ראיתי אות�, 

 23ית ש� היה אוס) עלי�, מגר), זו לא היתה פונקציה שידעתי עליה הגנ! היה מסתובב בחצר מאחורנ

 24  שהיא קיימת כעובד בבניי!, לכ! זה עונה על שאלת-.

 25ש. אמרת קוד� בתשובה לשאלה קודמת היה עלינו לבדוק לגבי התאמת העובדי� ובהתא� לזה פעלנו, 

 26  מי זה אנחנו?

 27י התקני�, על א) אחד מה� היא לא לגב' נתניהו ניתנה רשימה של תקני� שיש לה ומיה� ממלאת. 

 28הטילה וטו שהוא לא יכול להמשי-. ביו� הראשו! ובחודש הראשו! עד כמה שזכור לי העובדי� נשארו 

 29כמו שה� עד כמה שאני זוכר למדנו מניסיו! וטעיה מה אנחנו צריכי� יותר וא� זה מתאי� לנו. היו 

 30שלה וחזרו לארכיו! והיו מאוד מרוצי� ש� שני עובדי� שבכלל היו עובדי ארכיו! במשרד ראש הממ

 31  .שחזרו לארכיו!

 32  התקני� נתנו דווקא לגב' נתניהו. ש. למה את רשימת 

 33כי ג� כשאני הגעתי למשרד ראש הממשלה נתנו לי את רשימת התקני� של המשרד כדי שאני אדע ת. 

 �34 לדוגמא, היה לנו מה התקני� ואני אחליט מה אנחנו עושי�. את! דוגמא, לא רצינו יוע1 לענייני ערבי

 35איזה תקני� אנחנו מעונייני� בה� ואיזה בתק! יוע1 לענייני ערבי� וישבנו ע� ראש הממשלה והחלטנו 
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 1בר עשינו ע� גב' נתניהו, הוסברו לה , אותו הדתקני� אנחנו רוצי� להשתמש בה� לתפקידי� אחרי�

 2עובד כזה, מה הכללי� על  הכללי�, היא לא ידעה הרי א� זה מיקוד או עובד משרד, מה הכללי� על

 3עובד כזה, אחד עובד גלובאלי, אחד עובד שעות נוספות, כל הדברי� האלה אנחנו כולנו לא ידענו וישבנו 

 4ג� איתה ביחד והתייעצנו, בס- הכל אנחנו צוות שעובד הרבה דברי� ביחד וכולנו רוצי� במטרה אחת 

 5  לדאוג שהדברי� יעשו נכו! וטוב.

 6ימת התקני�, לא קיבלתי אותה מהגב' נתניהו או עור- דינה, אתה יכול לומר ש. אני לא ראיתי את רש

 7  לנו מה היה כתוב בה

 8ת. לא, לא זוכר, היתה רשימת תקני� ורשימה של כוח אד� ורשימה של אנשי� שמאיישי� את 

 9  התקני�

 10  ש. אתה אומר ישבנו, גב' נתניהו ואתה, מי עוד היה ש�

 �11, הייתה ג� נציגות לכוח אד� וישבנו ודנו בזה והחלטנו אחד ת. מזכירה של גב' נתניהו ישבה ש� ג

 12  אחד אי- נעשה את זה.

 13ש. הייתה היררכיה אני מניח שהמזכירה לא קיבלה את ההחלטה, מי היה מקבל ההחלטות, מי היה 

 14  מתחתיו, תתאר לי את ההיררכיה

 15מה כללית משותפת ת. כשעובד צוות אי! היררכיה, אנחנו ישבנו, כל אחד העלה את מה שחשב ובהסכ

 16  פה אחד קיבלנו את ההחלטה אי- לעשות מה כ! ומה לא

 17ש. באותה פגישה יכלה גב' נתניהו להגיד אני רוצה אותו ואני לא רוצה אותו, היא יכלה להגיד לפי מה 

 18  שאתה מתאר, הרי זו היתה מטרת הפגישה

 19נעשה. דעות מושמעות כל ת. כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה להגיד, השאלה מה קורה בשטח ומה 

 20אחד משמיע את דעתו ורצונו ואחר כ- יושבי� ביחד ומקבלי� החלטה נכונה אי- נוהגי�.  בוודאי 

 21  שהיא הביעה דעה ג�.

 22  ש. קוד� אמרת שהיא לא הטילה וטו

 23  ית. היא מעול� לא הטילה וטו כשאני היית

 24  ש. אבל העבירו לה את הרשימה כדי לאפשר לה להטיל וטו

 25  לדו! איתה ביחד. היא לא יכלה לדעת אפילו לבד מה לעשות ע� הרשימה הזו.ת. לא, כדי 

 26ש. לא הבנתי אי- זה מתקיי�. נניח לצור- העניי! שהיא לא מעוניינת בתק! מסוי�, היא לא יכולה 

 27  לומר אני לא מעוניינת בתק! הזה. דעתה לא תישמע

 28מד בחיי� שלי בסיטואציה ת. שיטת העבודה היתה לא מרות אלא החלטה משותפת, א� הייתי עו

 29שמכריחי� אותי לעשות דבר לא נכו! לא הייתי עושה אותו. אני יכול לעמוד ולנסות לשכנע עוד ועוד, 

 30ברוב המקרי� גב'  נתניהו השתכנעה וקיבלה את דעת הרוב. היו מקרי� שג� החלטנו שאנחנו לא 

 31ליפו בתק! אחר, זה יכול רוצי� תק! מסוי� אז החלטנו שאנחנו מוותרי� על התק!, מבקשי� להח

 32להיות עובד מטבח, או נהג או מנקה. אנחנו העדפנו נאמר שיהיו יותר מנקי� ופחות עובדי מטבח, אז 

 33  ברור ששינינו תקני�. 

 34  ש. התקדמנו כי הבנו שהגב' נתניהו היתה מעורבת בהחלטות לגבי העובדי�

 35  ת. אתה מבי! כ-. היא היתה שותפה בדברי�. 
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 1  � העובדי� האלה, אתה או היאש. מי צרי- לחיות ע

 2  ת. היא היתה שותפה וג� לא תמיד

 3ש. אני מנסה לחפש את ההיגיו!, הרי ע� המבשלת, המנקה או החצר! לא אתה צרי- לחיות אלה היא 

 4  אז אי- יכול להיות שהיא יש לה מניית הצבעה שווה כמו ל- בעניי! הזה.

 5  אב הבית ת. זה לא נכו! שהיא צריכה לחיות, מי שצרי- לחיות זה

 6  ש. כי המבשלת מבשלת לאב הבית

 7ת. ההנחיות והבקשות עוברות דר- מסלול אחד דר- אב הבית. זה לא שהיא ברוגז ע� העובדות 

 8האחרות, ברור שא� היא רואה עובדת לובשת שמלה יפה או נראית טוב היא יכולה לתת לה מחמאה, 

 9ה הצעות, למשל להחלי) פרחי�, נאמר לדבר איתה, עובדות היו ניגשות אליה בלי שו� בעיה להציע ל

 10אומרת לה שלאב הבית אי! חוש לפרחי� אבל לאותה עובדת יש חוש כזה, היא היתה ניגשת לנתניהו ו

 11צרי- להחלי) את הפרחי� בצנצנות, הפרחי� נובלי�. ג� אני בבית לא ש� לב לזה, אני רק הול- 

 12  לקנות. 

 13לארוחת ערב למבשלת מסוימת, היא לא היתה נותנת ש. היא לא היתה נותנת הוראות מה להכי! היו� 

 14  הוראה למנקה מסוימת היו� צרי- לנקות חדר מסוי�, לא היתה נותנת הוראות כאלה?

 15שעות אני לא יכול להיות ערב, אני יכול לספר רק מה שאני יודע. בשעות  24ת. מאחר ולא עמדתי לידה 

 16  הרבות שהייתי נוכח לא ראיתי את זה קורה.

 17לכ- שיש כתב חשדות שתלוי ועומד נגד הגב' נתניהו ובו נכתב המשפט הבא: "הגב' נתניהו  ש. אתה ער

 18בחרה עובדי� במעו! ועל פי החלטתה הופסקה עבודת�" זה כתב חשדות שנבדק באופ! אישי על ידי 

 19  היוע1 המשפטי ופרקליט המדינה. אני אומר ל- שהמשפט הזה הוא נכו!, מה אתה אומר על זה

 20כי היו מקרי� שגב' נתניהו אכ! ראיינה עובדי� שהיא ידעה שיהיו מקורבי� מאוד מאוד  ת. שהוא נכו!

 21  לחדר המיטות שלה ולדברי� קרובי� מאוד מאוד אליה והיא רצתה לדעת מי האנשי� האלה

 22  ש. זה לגיטימי נכו!.

 23  ת. בוודאי שזה לגיטימי. 

  24 

 25  .14:55השעה 

  26 

 27: אני אצטר- עוד חצי שעה. מדובר בעד מרכזי מתו- שלושה מצהירי� מטע� התובעת. ב"כ הנתבעי�

 28  אשתדל ככל הנית! לאור מה שנענה לוותר על שאלות. 

  29 

 30  הא� כל מי שתפקידו במעו! היה מופסק זה היה עובר בהכרח דרכ-ש. 

 31  ת. לא

 32  ש. מתי כ! ומתי לא

 33לגופה של החשיבות, לדוגמא היה נהג שהחליט ת. אי! כלל, זה תלוי לגופו של עובד, לגופו של עניי!, 

 34  לא כל דבר היה חשוב לי לדעתלצאת ללימודי� ועזב לא עבר דרכי בכלל, 

 35  ש. מכא! אני מסיק שיתכ! שג� עניי! הגנ! לא עבר דרכ-
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 1  ת. איזה עניי! הגנ!? 

 2  ש. עניי! העברת הגנ!, פיטורי הגנ!

 3  ת. לא היה דבר כזה

 4  ה לא יכול לדעת את זה בוודאותש. אבל לאור התשובה של- קוד� את

 5  ת. לא שאלת אותי א� לא ידעתי, שאלת א� זה עבר דרכי

 6  ש. אמרת לא בהכרח

 7ת. השאלה היתה א� כל דבר עבר דרכי, התשובה היתה לא בהכרח, לשאלה א� ידעתי התשובה היא 

 8  כ!. 

 9  ש. ידעת מה

 10  שו לחפש נהג אחרת. שהנהג רוצה לצאת ללימודי� וזה עניי! של זמ! עד שהוא הול- ושביק

 11  ש. על הגנ! אני שואל

 12  ת. על הגנ! מעול� א) אחד לא דיבר. עד "פיטוריו בעיתו!" לא ידעתי שיש גנ!.

 13  ש. עד פיטוריו באיזה עיתו!

 14  ת. במעריב א� איני טועה

 15  ש. בידיעות לא כתבו את זה קוד�.

 16  ת. אני לא קורא את העיתו! הזה

 17ואני מפנה אות- לקטע המסומ! "לקראת  ,ו של אייכנרש. מציג את נספח י' לתצהיר ב! כספית, כתבת

 18  כניסת� של בני הזוג... לעבוד ע� אנשי אמונ�". 

 19  את הידיעה הזו לא ראיתי מעול� עד היו�. ת. מעיי!.

 20  ש. הא� מה שמסומ! בצהוב, כפי שאמרתי קוד� לפרוטוקול, נכו! או לא נכו!. 

 21בניגוד לידיעה במעריב שאנשי� סיפרו לי עליה. באו על הידיעה של אייכנר א) אחד לא סיפר לי, ת. 

 22  בית הכנסת. אי- נתניהו יכול היה לעשות כזה דבר.בטענות אלי, חברי� ב

 23  ש. באו אלי- טענות חברי� בבית כנסת על מה.

 24שאינ� מאוהדי נתניהו ותקפו אותי על הדבר הנורא הזה שג� היה נורא מבחינתי לפטר אב שכול, ת. 

 25  י זה חרה מאוד.אד� מבוגר, וג� ל

 26  ש. זה היה בעקבות הכתבה בידיעות.

 27  ת. לא, בעקבות הכתבה במערבית

 28  ש. אי- אתה יודע 

 29  ת. כי הביאו לי את הכתבה של ב! כספית והראו לי אותה, אני לא האמנתי.

 30  ש. תאמר לי בקטע הצהוב מה נכו! ומה לא נכו!.

 31לא נכו! שלקראת כניסת ראש הממשלה זה ת. אני לא יכול להגיד על הכל כ! או לא, יש פה כ! ולא. 

 32הועברו מתפקידיה� אנשי� כי אפילו לצור- חפיפה היו צריכי� אות�, כ- שטכנית לא יכול להתבצע 

 33שתדעו את לפני הכניסה לא פוטר א) אחד ולא הועבר א) אחד. לא כתוב פוטר בכתבה. כזה דבר. 

 34בבית שלו, קוד� כל ראש  ט ביקש כטובה להישאר עוד חודשהסיטואציה, ראש הממשלה אולמר

 35הממשלה בנימי! נתניהו היה ראש ממשלה והבית התנהל כמו שהתנהל. לאחר מכ! היה צרי- בער- 
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 1חודשיי� לעשות עבודות של שיפוצי� וכ! הלאה, א) אחד מהעובדי� לא הוזז מתפקידו, הבית היה 

 2משפחת נתניהו נכנסה  בשיפוצי�, תחת שיפוצי� ואנחנו לא ידענו עוד מה צרי- ומה לא צרי-. כאשר

 3כל העובדי� שעבדו נשארו לעבוד כי ג� לא הכרנו אות�, לא ידענו שו� דבר אבל השתדלנו ללמוד 

 4מהר את הדברי� ואז אני מוכרח לציי! שהבנו ששני האדוני� האלה אי! לנו צור- בה�. דודו צבאג 

 5ה� יוחזרו לתפקיד הקוד� וסגנו, לא היינו צריכי� אות�, שני מנהלי� במשכורות גבוהות, והצענו ש

 6שלה� שזה היה בארכיו! במשרד ראש הממשלה וה� אכ! חזרו לש� ואז התפנו שני תקני�. זה לא 

 7שהיו לנו עובדי� שהבאנו איתנו, אי! עובד אחד שהוא משרת אמו! ש�. אי! ש� עובדי� שחשבנו ורצינו 

 8ודת צוות לאור- כל חיי וג� ש� שעבדו קוד� אצל סבתא שלנו ועכשיו רצינו שיעבדו ש�. אני עובד כעב

 9אני ג� מסכי� שביקשו שהשיפו1 יהיה מינימאלי. אני לא זוכר להגיד ל- א� היה עוד מישהו נהגתי כ-. 

 10שעזב או לא, כמה שאני זוכר זה לא קרה, לא הכרתי את האנשי� ש�, א) אחד לא הכיר אות� עד 

 11עבודת הצוות אית�, כפי שציינתי  שבמש- הזמ! למדנו להכיר אות� ואת כישוריה�, יכולת שיתו)

 12העבודה היתה שונה לחלוטי! בגלל הילדי�. אביה של גב' נתניהו היה מגיע לפעמי� לארוחות ערב, 

 13  היינו צריכי� לדאוג למטבח כשר, להכשיר אותו. 

  14 

 15  נכו! ומה לא נכו! לגבי ההמש-.  : אבקש להשלי� מהב"כ צד ד'

  16 

 17  תנאי העסקתו.  ת. זה נכו! שאיש לא פוטר ואיש לא נפגעו

 18  הא� נכו! המשפט ישמרו תנאי העסקת� במשרד ראש הממשלה, הוא חלק מ! הקטע המסומ!. ש. 

 19  ת. זה נכו!.

 20ש. "בסביבתו של נתניהו הסבירו את התחלופה בכ- שראש הממשלה ורעייתו רצו לעבוד ע� אנשי 

 21  אמונ�", נכו! או לא נכו!?

 22  אמו!.הראייה שזה לא נכו! שפשוט לא הובאו אנשי . ת

 23  הגנ! היה מאנשי שלומ� של בני הזוג נתניהוש. 

 24  ת. לא

 25ש. העיד פה אמנו! ב! עמי שהיה בתוק) תפקידו כמשנה למנכל של המשרד מופקד ג� על כל עובדי 

 26הבית, הוא אמר שדיברו איתו על אפשרות להוציא את הגנ! מבית ראש הממשלה והוא אמר ג� שבגלל 

 27  ותו. אתה ידעת על הדברי� האלהשהוא עבד ע� אולמרט ירצו להחלי) א

 28  ת. לא

 29  ש. מה אתה אומר על מה שהוא אמר

 30  ת. אני לא מכיר אות�

 31  ש. הצגתי בפני- את הדברי�

 32  ת. אני לא יכול להגיב על דברי� שלא שמעתי

 33  ש. זאת אומרת אתה לא שולל את זה

 34  ת. לא, אני ג� לא שולל שמחר ירד שלג. 

 35  ש. אני מדבר על מה שהיה 
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 1ת. כשאני הייתי נושא הגנ! לא הועלה, אגיד ג� יותר מזה, לגנ! אי! משמעות על כלו�, הרי במקו� חצי 

 2י שיש אבל בכל מקרה מעול� לא ידעת משרת גנ! יביאו חצי משרת גנ! אחר, אי! כא! מה להרוויח. 

 3ושאלתי אות� כזה גנ!, א) אחד מאיתנו לא ידע שיש כזה גנ!, שאני פניתי לראש הממשלה וג� לרעייתו 

 4אי- נעשה דבר כזה נורא, ה� היו מזועזעי�, ה� לא ידעו, ה� כנראה ג� לא קראו את הכתבה של 

 5אייכנר והיו בהל� מהאשמה הזו. אולי אגיד משהו ברמה האישית, גב' נתניהו מאוד רגישה לאנשי� 

 6היתה מפטרת מבוגרי�, היה לה אבא כזה, לפטר אד� זק! ואב שכול , היא היתה משלמת מכיסה ולא 

 7  אותו. 

 8ש. אמרת שישבת� על רשימת תקני�, הרי ברשימת התקני� לא רשו� שהוא זק! ואב שכול, ישבת� 

 9על רשימת תקני� ולפי הרשימה החלטת� מה צרי- ואת מי לא צרי-, אני מציג בפני- אפשרות שבלי 

 10הזה, אפשר  שידעת� שהוא אב שכול או את פרטיו בכלל, ידעת� שיש גנ! ואמרת� אפשר את התק!

 11  לוותר עליו ולהעביר אותו, בלי שידעת� מיהו 

 12  ת. זה לא יתכ!

 13  ש. למה זה לא יתכ!

 14  ת. כי לא ידענו שיש גנ!

 15  ש. זאת אומרת גב' נתניהו...

 16  ת. אני לא ידעתי

 17  ש. עד מתי היא לא ידעה שיש גנ!

 18  , על פי פרסו� הכתבהת. עד "שפיטרו אותו"

 19  ש. איזה כתבה

 20  ת. במעריב

 21של- מדבר על הנחיה גורפת ואומר שלא היתה הנחיה כזו וכנל לגבי הנחיה ספציפית  אתה בתצהירש. 

 22באשר לגנ!, אבל אתה לא מתייחס למשהו באמצע כמו למשל הנחיה שבאה ואומרת אני רוצה לעבוד 

 23ע� אנשי שלומי, ע� אנשי� שאני מכירה, זאת אומרת צרי- להזיז את כל אלה שאני לא מכירה, אתה 

 24  חיה כזו בתצהיר, למה?לא מתייחס להנ

 25ת. קוד� כל מקרה הגנ! אנחנו צריכי� לדעת קצת את המיקו� של האירועי�, אנחנו מדברי� על 

 26, אני לא זוכר אבל הרבה זמ! אחרי 2009שסיפור הגנ! הוא בכלל בספטמבר  2009אירועי� של אפריל 

 27ה זמ! אחרי שראש זה. האירועי� בכלל לא היו צמודי� , זה לא משהו שהיה קשור. זה היה הרב

 28להתחלת העבודה, לכניסת המשפחה  הממשלה ורעייתו נכנסו לבית�. זה אירוע נפרד, אי! לו קשר

 29, לתפקוד הבית ועברו הרבה מי� בירד! בי! הסיפור הזה לבי! כניסת ראש הממשלה לביתו ע� מעו!ל

 30  רעייתו. 

  31 

 32עליי להיער- לסיו� החקירה  : יש לי עוד שאלות ואני שומע את הערת בית המשפט לפיהב"כ הנתבעי�

 33  בעוד חמש דקות.

  34 
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 1ש. אני רוצה לחזור לעניי! אמנו! ב! עמי, א� הוא אמר מה שהוא אמר, הוא אמר את זה, אז הוא 

 2משקר? הוא אמר שהוא היה מופקד על העובדי�, הוא אמר שדיברו איתו על אפשרות להוציא את הגנ! 

 3ע� ראש הממשלה הקוד� ולכ! ירצו להחלי) מבית ראש הממשלה. הוא טע! שזה בגלל שהוא עבד 

 4אותו. ב! עמי אמר שא� הגנ! יצטר- לעזוב את בית ראש הממשלה הוא ימצא לו תפקיד במשרד בגלל 

 5הסיפור האישי שלו. אני ער לתשובה הקודמת של- שלא דובר על הגנ! אבל אני רוצה התייחסות 

 6  ני�?קונקרטית למה שב! עמי אמר, הא� הדברי� שהוא אמר לא נכו

 7  ת. מאחר וחלק� כ! וחלק� לא, אני צרי- לעבור משפט משפט. המשפטי� לא מונחי� לפני. 

 8שבתפקידו כמופקד על העובדי� דיברו איתו על האפשרות להוציא את הגנ! מבית ראש ב! עמי אמר ש. 

 9  הממשלה, נכו!?

 10  ת. לא נכו!. 

 11  ש. א� הוא אמר את זה והוא אמר את זה הוא משקר

 12א נאמרה בנוכחותי, כפי שתיארתי מקוד� לא יכול להיות מצב שעובד יסולק מבלי ת. העובדה הזו ל

 13  שאני אדע מזה כפי שאמרתי מקוד�.

 14ש. אבל הוא לא אמר שהעובד הורחק, הוא אמר שדיברו איתו על האפשרות להעביר אותו מבית ראש 

 15  הממשלה

 16זמני�, א) אחד מאיתנו לא  ת. אני אתאר את המציאות כי הוא לא שיקר לגמרי, יש פה בלבול בלוחות

 17כ-, לא היה יוצא מזה שו� דבר ולא היינו ידע שרוצי� לפטר את הגנ! כיוו! שג� לא היתה סיבה ל

 18מרוויחי� מכ-, א) פע� לא חשבנו להביא משרות אמו! הביתה וג� לא הבאנו א) פע� משרות אמו! 

 19בעיתו!  עניי! הזה של "פיטוריו"הביתה. כשראינו בעיתו! כולנו כולל ב! עמי היינו מאוד מופתעי� מה

 20בעקבות הכתבה של ב! כספית במעריב אני זוכר שדיברנו על זה אני וב! עמי וב! עמי כרצו! טוב עוד 

 21אמר לי אני אמצא לו עבודה אחרת א� זה יקרה אבל זה לא עלה על הפרק בכלל כי זה לא היה נכו!. 

 22  זה היה הסדר הכרונולוגי של הדברי�  בדיוק כמו שאני אמרתי אני אשל� לו את המשכורת מכיסי.

 23ש. אני מציג ל- את האפשרות שהשיחה הזו היתה בעקבות הכתבה של אייכנר ולא בעקבות הכתבה 

 24  של ב! כספית. ג� א� לא ראית אותה הרי אנשי� ראו אותה. 

 25 ת. מאיי! אני יודע שזה היה בעקבות הכתבה במעריב? כפי שציינתי הותקפתי בבית כנסת. אני הול-

 26לבית הכנסת בשבת ולצערי לא הול- באמצע שבוע ולכ! אחרי המתקפה שחטפתי בבית הכנסת לקח 

 27עוד יו� או יומיי� עד שהלכתי לבדוק את הענייני�, אני לא רצתי במוצאי שבת לנתניהו הביתה אבל 

 28אש פע� ראשונה כשהייתי אצל� בבית ביו� ראשו! או שני ניגשתי לגב' נתניהו ואחר כ- ג� ניגשתי לר

 29הממשלה ואמרתי שלדעתי נעשה פה מעשה נבלה ולא מתנהגי� בצורה כזו לאד� כזה. אנשי� אמרו 

 30  לי בבית כנסת "ראית מה כתוב על ידי ב! כספית"

 31  ש. מי אמר ל- את זה

 32  ת. אני לא זוכר

 33  ש. יוסי לוי אתה יודע מי זה

 34  ת. כ!

 35  ש. הוא זה שנת! את התגובה לאייכנר
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 1  ר היה לתת תשובות לשאילתות היה יוסי לוית. סביר, הוא הדובר. מי שאמו

 2  בשאילתא מסוג זה ש. ע� מי הוא דיבר לפני זה

 3  ת. אי! לי מושג. 

 4  ש. אית- לא

 5  ת. איתי לא

 6  אתה אומר שהחצר! היחידי שעבד בחצרש. 

 7  ת. לא

 8  ש. אז מי עוד עבד בחצר

 9וקי1 וכ! הלאה וזה ת. מדי פע� מוזמנת חברה רצינית של הנדסת גינות וכו' והיא היתה מחליפה חור) 

 10  קבל! חיצוני

 11  ש. אני מדבר מבחינת עובדי משק, הוא היה היחיד שעבד קבוע בחצר

 12  ת. כ!

 13הגב' נתניהו העידה בתיק של מני נפתלי ושאלו אותה על החצר! והיא אמרה אני גיליתי "שפיטרתי ש. 

 14כל העובדי�  אותו" רק על גבי העיתו! וזה פחות או יותר הקשר שלי איתו כי אני לא מדברת ע�

 15  שעובדי� בחצר

 16  ת. נכו!. היא אפילו לא יודעת שאי! עוד עובדי�. 

 17  ש. הא� נכו! שאתה בעבר ניסית לגרו� לפיטוריו של ב! כספית מהטלויזיה החינוכית?

  18 

 19: אני מתנגד לשאלה. מה הרלוונטיות א� מר אשל ביקש שלא יתנו למר ב! כספית תפקיד ב"כ התובעת

 20  או לא לשאלה הנדונה בתיק זה. 

  21 

 22: מדובר בעניי! של אמינות, ברגע שאני מראה שלעד יש היסטוריה שלילית ביחסי� שלו ב"כ הנתבעי�

 23  ע� הנתבע יש לדבר השלכה על הענייני� שנמסרי� בתצהיר שלו. 

  24 

 25: אני חושב שהדבר הזה ג� א� יש ניסיו! של מר אשל למנוע תפקיד כזה או אחר אי! ל ובעתב"כ הת

 26זה שו� קשר לאמינות של העד, העד נחקר זמ! ארו- על דברי� לא רלוונטיי� ויש ג� לחקירה נגדית 

 27  לקצוב ולא לאפשר לה להתפרש לכל מיני כיווני�. 

  28 
#>5<#  29 

 30  החלטה

  31 

 32  טענותיה�.העד ישיב לשאלה. שמורות לצדדי� 

   33 
#>6<#  34 

  35 

 36  במעמד הנוכחי�. 15/10/2017, כ"ה תשרי תשע"חניתנה והודעה היו� 

  37 
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   שופטת, שרביט מיכל

  1 

  2 

 3  כ!. ת. 

  4 

 5  15:25השעה 

  6 

 7  : אי! לי שאלות בחקירה נגדית.ב"כ צד ג'

  8 

 9  בחקירה נגדית לב"כ צד ד': 

 10בפרוטוקול ואני רוצה לחדד, אתה אמרת אתה נשאלת קוד�, אני פשוט חושש שזה לא הוב! טוב ש. 

 11  שבני הזוג נתניהו "לא קראו את הכתבה של אייכנר והיו בהל� מהאשמה הזו"

 12  ת. אני מתאר לעצמי שה� לא קראו כי עובדה שה� לא ידעו את זה. 

 13  ש. לא ידעו על הכתבה של אייכנר אבל ידעו על הכתבה של ב! כספית

 14ציה שהובאה לה�, או שה� לא קראו את הכתבה עד הסו), ת. אני לא בטוח. ה� הופתעו מהאינפורמ

 15אני באתי אליה�, הסיפור התחיל מזה שבאתי אליה� ואמרתי לה� שהובאה לידיעתי וג� אני לא 

 16במעריב, ש"פיטרנו" את הגנ! וה� היו בשוק אז קוד� כל אני מבי! שה� לא ידעו קראתי את הכתבה 

 17ידעו על הקטע הזה של הגנ!. להגיד לכ� שה� לא קראו  על כתבה קודמת בידיעות אחרונות וה� ג� לא

 18את הכתבה של ב! כספית? יכול להיות שה� עברו ברפרו) ואת זה ה� לא קראו.  אגב זה יכול להיות 

 19  ג� לגבי ידיעות אחרונות שקראו ברפרו) ולא ראו. 

 20פיטרת� ש. א� ככה כשאמרת קוד� שבאת אליה� אחרי הכתבה של מעריב ושאלת אות� תגידו אי- 

 21אב שכול אז ה� היו בהל� מהאשמה הזו. אתה מתכוו! לאשמה שהיתה  70לפי מה שכתוב אד� ב! 

 22  בעיתו! מעריב?

 23  ת. כ! שחשבתי שהיא נכונה.

 24  ומר שהחצר! הוא היה העובד היחיד כפי שמצוטט ש�.אתה אלתצהיר של-  5אתה בסעי) ש. 

 25מחלה כלשהי לצמחיה, הדברה וכו', אז עשו ת. פרט כשהוזמנה חברת יעו1 או הנדסת גינו!, או שהיתה 

 26  את זה קבלבני משנה אחת לתקופה אבל אני לא התעסקתי בזה.

 27ש. זאת אומרת מהתצהיר של- אני מבי! שהוא בעצ� לא היה גנ! , הוא יותר היה חצר! וג� אתה כותב 

 28ת החצר, עבודות גינו! אלמנטריות אבל עיקר העבודה זה לפי מה שאתה אומר, גריפת עלי�, תחזוק

 29  לתצהיר-, זאת אומרת עבודות גינו! על ידי גנ! מקצועי לא נעשו על ידי החצר! 5אני מקריא מסעי) 

 30ת. הוא ג� תחזק מבחינת השקיה וכ! הלאה, כשהוא גילה איזה בעיה א� הוא לא ידע לפתור הוא דאג 

 31  היה חצר!.  שיבוא איש מקצוע שיעשה את זה לדוגמא עקירת ע1 או  משהו מ! הסוג הזה, כ! הוא

 32  ש. הוא היה חצר! ולא גנ!

 33  ת. למה אני אומר חצר!? אני מעול� לא ראיתי אותו נכנס לבית, חייו היו בחצר
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 1  תסכי� איתי שחו1 ממנו בעצ� היו עוד גנני� שעבדו בבית ראש הממשלה. ש

 2  ת. זה כמו שתגיד א� היו עוד חשמלאי�?

 3  ש. עבדו עוד גנני�?

 4ה חשמלאי של המשרד שהיה מתק! את תקלות החשמל אבל א� ת. א� לדוגמא נשרפה נורה אז הי

 5היתה עבודה גדולה של קו חשמל לבניי! או משהו אז ברור שחברת חשמל או חשמלאי� היו באי� 

 6  לתק!, זה מה שנקרא בצבא דרג א', הפעולות הראשוניות שנעשות נעשו על ידו. 

 7נ! מקצועי, ס- הכל אני רוצה להבהיר זה לא מדובר בחשמל אלא בגינה, בדבר שצרי- תחזוקה של גש. 

 8שהיו עוד גנני� שטיפלו בגינות או בג!, אני לא יודע אי- לקרוא לזה בבית ראש  משהו שכבר אמרת

 9  הממשלה, הא� זה נכו!?

 10אגרונו� וכ! הלאה. לא עוד גנני�, לא באו לאסו) ת. היו אנשי מקצוע נוספי� כמו מתכננת גני�, כמו 

 11  לגר).עלי� ולא באו להשקות או 

 12  כשהחצר! העיד פה שהיו עוד גנני� שעבדו בבית ראש הממשלה חו1 ממנוש. 

 13  ת. לדעתי הוא התכוו! לאנשי� האלה שאני ציינתי קוד�

 14  ש. והוצאות הגינו! של מעו! ראש הממשלה מה! כללו , רק לחצר! או ג� לגנני� אחרי� שעבדו בגינה?

 15הוא רכוש המדינה, הגינה היא רכוש  ת. בית ראש הממשלה מוחזק כמקו� של המדינה, הבניי!

 16המדינה, הכל רכוש המדינה, המדינה מטפלת בדברי� שלה כמו שהיא מטפלת ברכבי� שלה, היא 

 17מטפלת בגינות שלה, יש לה את הקבלני משנה שלה, אי! לזה קשר לראש הממשלה, זה אנשי� שבאי� 

 18  לפקח ולבדוק. 

  19 

 20  15:45השעה 

  21 

 22  : חקירה חוזרת

 23במהל- העדות של- התייחסת לנציגות כוח אד�, אולי תסביר למה היתה אמרת כמה פעמי� . ש

 24  כוונת-

 25ת. כוח אד� במשרד ראש הממשלה מורכב ממדור שכר, מורכב מכוח אד� מבחינת תקני�, מורכב 

 26ממערכת משפטית שהוא כפו) אליה, כלומר זו לא מערכת של אד� אחד, זה מחלקה או אפילו אג) או 

 27ותחת המחלקות האלה תפקיד! כל אחד לטפל בנושא שלה .מי שמטפל  יותר נכו! שיש בו מחלקות

 28למשל בשכר, בהצמדת המשכורות , בחופשות וכו' הוא לא מטפל בתקני� וכו'. זו מערכת רחבה של 

 29  בעלי תפקידי�. 

 30ש. חברי הפנה אות- לדברי� שנכתבו בכתב החשדות. אני רוצה לצטט ל- מה שהיה כתוב בכתב 

 31בחרה עובדי� במעו! ועל פי החלטתה הופסקה עבודת�" והעד התייחס  ת: "גב' נתניהוהחשדו

 32לראיונות. אחרי שאני מקריא ל- שוב את כל המשפט על שני חלקיו אני רוצה שוב שתתייחס לשאלה 

 33  של חברי שאמר הא� אתה מסכי� ע� המשפט הזה.

  34 
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 1לא שמע טוב  : השאלה היתה ברורה, התשובה היתה ברורה. חברי אומר יתכ! שהעדב"כ הנתבעי�

 2  אבל לא לש� כ- נועדה חקירה חוזרת, מה ג� שחברי בשאלה שלו רמז על התשובה.

  3 

 4: העד השיב לחלק הראשו! בשאלת חברי היתה משו� הטעיית העד ותפקידה של חקירה ב"כ התובעת

 5  חוזרת היא להבהיר הבהרות במקו� שצרי- להבהיר.

  6 

  7 
#>7<#  8 

 9  החלטה

  10 

 11התייחסה רק לחלקו הראשו! של המשפט. על כ! להשלמת  תשובת העד לשאלת ב"כ הנתבעי� אמנ�

 12  הדברי� אני מתירה את השאלה. שמורות לצדדי� טענותיה�.

   13 
#>8<#  14 

  15 

 16  במעמד הנוכחי�. 15/10/2017, כ"ה תשרי תשע"חניתנה והודעה היו� 

  17 

 

  

   שופטת, שרביט מיכל

  18 

  19 

  20 

 21מראיינת את העובדי�, זה חלק אחד של התשובה. ת. אמרתי שבחלק מ! המקרי� גב' נתניהו היתה  

 22אמרתי שלגבי הפסקת עבודה היו כל מיני סוגי� של הפסקות, היו הפסקות של אנשי� שרצו להפסיק, 

 23היו הפסקות של אנשי� שאנחנו רצינו שיפסיקו וזה לאו דווקא גב' נתניהו, כי עובד שעשה לנו בעיות 

 24לא היה רצו! שלה, זה היה רצו! שלנו. אני לא יכול להגיד במשמרות או באיחורי� וחיסורי� וכו' וזה 

 25מיד היתה מרוצה מכל העובדי� והיו מקרי� שהיא לא היתה מרוצה, שמענו שלאור- כל הדר- היא ת

 26ובדקנו את הדברי� וא� ה� נמצאו נכוני� אז עובד שלא עבד כראוי היינו דואגי� להפסיק את עבודתו 

 27  סיבה להעבירו למקו� אחר. אי! סיבה לפגוע במישהו אחר.  וזאת כי א� הוא לא עובד טוב אי!

  28 

 29  15:55השעה 

   30 
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#>9<#  1 

 2  החלטה

  3 

 4  .09:00בשעה  22.10.17המש- שמיעת ההוכחות בדיו! הקבוע ליו� 

   5 
#>10<#  6 

  7 

 8  במעמד הנוכחי�. 15/10/2017, כ"ה תשרי תשע"חניתנה והודעה היו� 

  9 

 

  

   שופטת, שרביט מיכל

  10 

   11 

 12 סיו! נקי ידי על הוקלד




