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   שופטת בכירה רחל ערקוביה לפני כבוד 

  
  ת: תובעה

  
  אורב� נדל"� י.ד. בע"מ 

  
  
  נגד

 

  שרו� שפורר   ת: נתבעה
  1 

#>1<#  2 
 3  נוכחי�:

 4  אמד� �עו"ד וא�עו"ד גב' שלומית הראל שוור� ו ב"כ התובעת

 5  עו"ד קידר, עו"ד נווה ומתמחה מר טל רודריגב"כ הנתבעת 

 6  בעצמה  –הנתבעת 

  7 

  8 

 9  פרוטוקול

  10 

  11 

 12  , גב' שרו� שפורר13. ע.ה/1      העדי*:

 13  , גב' תימור מלכה14. ע.ה/2      

  14 

  15 

 16  פרוטוקול

  17 

 18  עור. די� קידר אני מבינה שאנחנו שומעי* היו* את הנתבעת.  כב' הש' ערקובי:

 19  כ�.  עו"ד קידר:

 20  יש מספר של העדה? כי הפרוטוקול הקוד* שלנו לא נחת* עדיי�,אולי ל.   כב' הש' ערקובי:

 21  אנחנו לא זוכרי* גברתי מה המספר הקוד*.  עו"ד קידר:

 22  .15או  14זה משהו או   כב' הש' ערקובי:

 23  .15או  14אני ג* זוכר   עו"ד קידר:

 24  אוקי גברת שפורר, יש לנו פה כיסא נכו�,  כב' הש' ערקובי:

 25  יש ש*.  עו"ד וא� אמדד�:

 26אוקי אז אני רוצה את הכיסא ואני רוצה שהגברת תשב כא� א* אפשר. בואי. לא,   הש' ערקובי:כב' 

 27פה. פה שאני אראה אות. אני רוצה לראות אות.. אולי ברשות. עור. די� וא� אמדד� נעשה 

 28  מה? עלי אני רואה אותה היטב מפה ומש*.   הפו.?עוד וא� אמדד�:

 29  לא, אני רוצה שהיא,  כב' הש' ערקובי:
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 1  בסדר אז אמרתי אני רואה אותה,  אז קדימה. שרו� ש*.   "ד וא� אמדד�:עו

 2  שג* אני אראה אותה וג* אתה יהיה ל. נוח.  כב' הש' ערקובי:

 3  רגע אני אתמק*. איפה גברתי?  עדה, גב' שפורר:

 4  כ� אני חושבת שפה יהיה ל. יותר נוח גברתי.   כב' הש' ערקובי:

 5  לקרוא ל. שרו�? לקרוא ל. גברת שפורר?  עו"ד וא� אמדד�:

 6  שרו� זה מספיק. שרו� סבבה.   העדה, גב' שפורר:

 7שלו* בוקר טוב גברתי. גברתי מוזהרת שעליה לומר את האמת, ולא תהיי צפויה   כב' הש' ערקובי:

 8  לעונשי* הקבועי* על פי חוק. 

  9 

 10  גב' שרו� שפורר, לאחר שהוזהרה כחוק, משיבה בחקירה נגדית לעור. הדי� וא� אמד�: 13ע.ה/

 11לתצהיר של. שאת עבדת, נקרא לזה קבוצת  3שרו� את כותבת בסעי2   עו"ד וא� אמדד�:

 12סיימת את  2015�. א* תוכלי לדייק מתי בדיוק ב2015עד  2005"האר�" ב"האר� דה מרקר" בשני* 

 13  עבודת. בקבוצת "האר�" והא* התפטרת? פוטרת?

 14א טועה זה היה, נובמבר בשנת אלפיי* ו, אני חושבת נובמבר א* אני ל  העדה, גב' שפורר:

 15  קיבלתי הצעה מהמקור. לא פוטרתי. התפטרתי בצער רב. 2015

 16  גב' שפורר את יכולה לדבר לאט? כי כא� אקוסטיקה בעייתית.  כב' הש' ערקובי:

 17א* אני לא טועה, עזבתי את מרקר מיוזמתי  2015אי� בעיה. בנובמבר   העדה, גב' שפורר:

 18  יר אותי ולא רציתי להישאר. אחרי שקיבלתי הצעת עבודה, רצו להשא

 19  ועברת לעבוד בתוכנית המקור,  ש:

 20  במקור ע* רביב דוקר.  ת:

 21  בערו� עשר.  ש:

 22  נכו�.  ת:

 23  אז רביב דוקר עובד.  אוקי. כמה זמ� עבדת במקור?  ש:

 24  תשעה חודשי*.  ת:

 25  תשעה חודשי* ואחרי זה עבדת בעוד מקו* שאפשר לכנות אותו עיתונות ממוסדת?  ש:

 26  פרילנס לעיתונות, קצת אחרי שעזבתי את המקור. לא. כתבתי קצת  ת:

 27  הבנתי,  ש:

 28  כתבתי לדה מרקר, לביס פורט� א* אפשר לקרוא לזה ממוסד? כ�. עשיתי כתבה לערו� אחד.  ת:

 29  עכשיו, ממתי את פתחת ד2 הפייסבוק של.?  ש:

 30 פתחו לי את ד2 הפייסבוק שלי במועד שאינני יודע בכלל. אני לא זוכרת. חברה שלי עשתה  ת:

 31זאת. הציעה לי, הציעה חברות לכל מיני אנשי*. לא עשיתי שו* שימוש בד2 הפייסבוק שלי. אגב 
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 1באופ� דומה ג* פתחו לי כמה פעמי* עכשיו חשבונות טוויטר שאני לא נכנסת אליה*. התחלתי 

 2  להשתמש ממש בעמוד הפייסבוק שלי, כאשר ידעתי שעומדת להתפרס* הכתבה על דיגמי ורציתי,

 3  �? איזו מה�?איזו מה  ש:

 4  הראשונה. הראשונה אולי אפילו זאתי שבאה,  ת:

 5  ?2012את מדברת על נובמבר על   ש:

 6  לא. יש לי כתבה על, תקשיב אני לא אשלוט בתאריכי* היו* אני מודה. לא עשיתי מספיק,  ת:

 7  יש לי כא� מחשב מחובר. את רוצה לסגור,  ש:

 8  לדעתי א* אני, תבדוק מה שאתה רוצה,  ת:

 9  פרסמת כתבה, 2012בנובמבר  27כר זה א* אני זו  ש:

 10  שזאת הכתבה הראשונה במוס2 אתה מתכוו�?  ת:

 11  דומני.  ש:

 12  כי הייתה ג* לפני המוס2, הייתה כתבה אחת ב"האר�" על זה שהתירו את הפרסו* נכו�?  ת:

 13  על זה לא. על זה את זה אני לא יודע,  ש:

 14  על זה אתה יודע?  אז אני לא זוכרת.  ת:

 15לא, כי הכתבה, עוד פע*. את רוצה לבדוק? תיקחי לעצמ. דקה תבדקי. כי זה חשוב לי   ש:

 16  המועד. יש באתר ה"אר�" את כל המועדי*. את יכולה לבדוק ולהגיד. 

 17אני מתנגד לשאלה. אי� אפשרת לבקש מהעד לעשות בדיקות וחקירות באמצע   עו"ד קידר:

 18  ותה שאלות.עדותו. א* היא לא זוכרת. היא לא זוכרת. שישאל א

 19אי� שו* בעיה. אני אומר ל. שעת ענ2 הנדל"� בתל אביב הגרסה האלימה   עו"ד וא� אמדד�:

20  .2.11.12�התפרסמה ב 

 21  שזאת הייתה הכתבה הראשונה על דיגמי אתה אומר?  העדה, גב' שפורר:

 22  זאת כתבה על שוטה שג* כרכת ש* את דיגמי.  ש:

 23  אוקי?  ת:

 24וחר נשי* שהפ. לעד נדל"� בחסות המדינה. זה היה אני אומר ל. שהכתבה הבאה הייתה: ס  ש:

25  .17.2.13�ב 

 26  אוקי.  ת:

27�והוספת, בית המשפט התיר לפרסו* את זהות סוחר הנשי* הגדול באר� דוד דיגמי ב  ש: 

 28  . כלומר כשבועיי* בער. לפני הכתבה סוחר הנשי*.4.2.13

 29  בה בעיתו�.אוקי. אבל לדעתי, אוקי אבל ביו* שהוא התיר לדעתי ג* הייתה לנו כת  ת:

 30  הבנתי.  ש:

 31פשוט  קצרה ב"חדשות" לא במוס2. לא כתבה גדולה כתבה יותר קטנה. אני חושבת אני לא   ת:

 32  בטוחה.
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 1אז השאלה היא כרגע. את השימוש האינטנסיבי של. בד2 הפייסבוק שמישהו אחר פתח ל.   ש:

 2  .13או בסביבות פברואר  12התחלת בסביבות נובמבר 

 3אומרת ל. שהרקע היה דיגמי. אני אומרת מפורש שהתחלתי לעשות  אני לא זוכרת. אבל אני  ת:

 4שימוש בד2 הפייסבוק שלי, כי רציתי שכמה שיותר אנשי* יקראו את הכתבה על דודו דיגמי ועסקיו 

 5  המפוקפקי*.

 6  עוקבי*. כ�? 22,500�הבנתי. עכשיו, הבוקר נכנסו לד2 הפייסבוק והיו ל. כ  ש:

 7  יכול להיות.  ת:

 8  ת המספר?את לא זוכרת א  ש:

 9  לא מזמ�, 22,000�חציתי את ה  ת:

 10  הבנתי.  ש:

 11  חברי*. 5000�חו� מ  ת:

 12  זאת הייתה השאלה הבאה,  ש:

 13  כ�.  ת:

 14  זאת הייתה השאלה הבאה. כמה חברי* יש ל.?  ש:

 15  כי זאת מגבלה.  5000נראה לי   ת:

 16  הבנתי אוקי,  ש:

 17  יורד קצת עולה קצת.  ת:

 18  אוקי. עכשיו אלה מספרי* מצטברי* או חופפי*?  ש:

 19  אני לא, וואו אני לא יודעת.   ת:

 20  אוקי לא יודעת,  ש:

 21  הייתי בטוחה שה* מצטברי*.  ת:

 22בסדר. מאה אחוז. עכשיו, מבחינת., אי. את מגדירה את הפעילות של. בד2 הפייסבוק   ש:

 23  של.? פעילות עיתונאית או פעילות חברית חברתית?

 24  אני עיתונאית מקצועית לחלוטי�.   ת:

 25  אוקי,  ש:

 26  זה נועד לשרת את הכתבות שלי.כל העמוד ה  ת:

 27 14אוקי, עכשיו, הא* את יודעת או זוכרת או רוצה להגיד וכא� אני מפנה אות. לסעי2   ש:

 28? הרי הכתבות פה שתיארתי היו בסו2 19.6.2013�לתצהיר של., למה דודו התקשר אלי. דווקא ב

 29  ,2013. בתחילת 2012

 30  כ�. כ�.  ת:

 31  למה דווקא בתארי. הזה דודו מתקשר אלי.?  . 2013ביוני  19�ופתאו* אנחנו פה ב  ש:

 32  תראה,  ת:
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 1  זה בזיכרו� של. לא קשור לאיזה פרסו* שפרסמת באותו יו*?  ש:

 2לא, לא. מאוד יכול להיות שאני התקשרתי לבקש ממנו תגובה. אני כבר לא זוכרת, אולי על   ת:

 3הבי� שאני לא אשחרר  הבייבי דול  כי אני לא בטוחה. יחד ע* זאת, אני אגיד ל. למה, שדיגמי כבר

 4אותו לעול* ואכתוב עליו כל הזמ�. כ� הנה בייבי דול. הוא הבי� שזאת אני ולא משנה כאילו כמה 

 5  לח� הוא יפעיל על העורכי* שלי ועל המול"י* שלי. זה לא יעזור.

 6  שרו�,  ש:

 7  מה זה?  כב' הש' ערקובי:

 8"האר�" פרי עט* של זה הד2 הראשו� הד2 הראשו� של כתבה שפורסמה ב  עו"ד וא� אמדד�:

 9  הנתבעת ומר קובובי� שאותו אני לא מכיר,

 10  אני מבקש שכל הכתבה תוגש.  עו"ד קידר:

 11אתה תגיש אותה בהזדמנות אחרת. אני רק רציתי להראות שהיא פרסמה   עו"ד וא� אמדד�:

 12  ושהיא מזכירה את הש* דודו דיגמי,

 13  נכו�.  העדה, גב' שפורר: 

 14  במסגרתה. זה הכל.  עו"ד וא� אמדד�:

 15  נכו�.  העדה, גב' שפורר:

 16  אז זה רגע צרי. לסמ� את זה רבותיי.  כב' הש' ערקובי:

 17בבקשה. יש לי ג* לגברתי בקשה, אה מוצגי* לא עלו לתיק. גברתי העלתה   עו"ד וא� אמדד�:

 18  רק המוצג שה* הגישו,

 19תי סליחה. יש לי כמה תיקי* ע* הרבה מוצגי*. אני לא יודעת א* זה מכ* ביקש  כב' הש' ערקובי:

 20או שבתיק אחר, אז אני מבקשת סליחה א* ביקשתי ודיברנו על זה. מאחר ו, כדי שלא יהיה לנו אי 

 21  הבנות, את* עוקבי* אחרי רשימת המוצגי* נכו�?

 22  כ�.  עו"ד קידר:

 23אז ברשותכ* בסו2 ההוכחות, א* אפשר יהיה להגיש עותק מסודר של כל   כב' הש' ערקובי:

 24יק שלו ואז אנחנו פשוט בצורה מסודרת נכניס אות* את כל המוצגי*, מצדי שכל אחד יגיש את הת

 25התפי"* ואת כל הנוני"* נכניס אות* לתיקי המוצגי* . כי יש ע* זה קושי. כי המזכירות, הקלדנית 

 26שלי צריכה לתת לה* מספר ואחר כ. זה יורד למטה לסריקה, וזה לא יורד לסריקה על ידי 

 27  סריקה על ידי מחלקה אחרת וזה יש קושי.המזכירות, אלא היא צריכה להוציא את זה ל

 28לי לא אכפת לי לא אכפת א* חברי סומ. עלי לקחת את התיק, היה בעיה   עו"ד וא� אמדד�:

 29ע* אחד הנוני* שהוא הגיש בצורה מבולגנת ואז הוא העלה אותו בצורה מסודרת. זה הדבר היחידי 

 30ולסרוק אות* להעלות אות*  שנמצא בתיק המוצגי*. אני מוכ� לקחת את המוצגי*, לסדר אות*,

 31  ואז שיעבירו אות* פשוט לתיק המוצגי*. אי� לי שו* בעיה לעשות את זה.

 32  א* אפשר, אפשר עור. די� קידר?  כב' הש' ערקובי:
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 1  כ�.   עו"ד קידר:

 2  יופי. אבל ברשות. אני,  כב' הש' ערקובי:

 3  בסו2.  עו"ד וא� אמדד�:

 4  ת,�ו 1בסו2 אבל לפי נ/  כב' הש' ערקובי:

 5כ�. כ�. אולי, אולי כבר היו* אני יעשה את זה. אנחנו מסיימי* את פרשת   � אמדד�:עו"ד וא

 6  ההגנה ואנחנו,

 7ת'. יופי אני מאוד מודה ל. עור. די� וא� אמדד�. זה �מאה אחוז יופי. אז אנחנו ב  כב' הש' ערקובי:

 8לי כא� זה רק  יקל עלינו מאוד. רק שנייה. אני רוצה לראות איזה ת' אנחנו. יש לי רק, לפי מה שיש

 9  שני תפי"*. 

 10  צרי. להיות סביר.  עו"ד וא� אמדד�:

 11  .3סביר אוקי. אז זה ת/  כב' הש' ערקובי:

 12  הרוב הוגש על יד*.  עו"ד וא� אמדד�:

 13  בסדר גמור.  כב' הש' ערקובי:

 14אני לא יודע, הגשתי במהל. החקירה של רו� ב� נו� כל מיני מסמכי*. אני   עו"ד וא� אמדד�:,

 15  אבדוק את זה. 

 16אני מסמנת את זה רק טנטטיבית. עור. די� וא� אמדד� אני סומכת על אדוני להגיש   ב' הש' ערקובי:כ

 17  את הרשימה בצורה מסודרת.

 18ע* המסמכי* עצמ* כדי שאחר כ. נעביר את זה לתיקי המוצגי*, שלא   עו"ד וא� אמדד�:

 19  יהיה לנו תקלות. בכבוד אדוני.

 20מהעורכי* של. או הבעלי* של העיתו� על עכשיו את לא העדת א2 אחד   עו"ד וא� אמדד�:

 21  .2013ושנת  2012לחצי* של מר דיגמי לאחר פרסו* הכתבות בסו2 שנת 

 22  אהה  העדה, גב' שפורר:

 23  את עכשיו אמרת שהוא החזיר,  ש:

 24  לא. לא הבנתי. את חייבת להגיד מילי*.  כב' הש' ערקובי:

 25  היא אישרה. היא אישרה שהיא לא העידה,  עו"ד וא� אמדד�:

 26  לא אבל המממ זה לא מילה.  ש' ערקובי:כב' ה

 27  אה סליחה. את העדת? לא העדת? מה?   העדה, גב' שפורר:

 28אני אמרתי. את לפני רגע אמרת שדודו הבי� שהלחצי* שהוא מפעיל על העורכי* של.   ש:

 29בעניי� הפרסומי* מטעמ. בעניינו לא יועילו. רגע. עכשיו זה מה שאמרת. נכו�? אי� מחלוקת על זה. 

 30אני שואל אות. א* כ., א* את חושבת שהוא הפעיל לחצי* מהסוג הזה, למה לא העדת את עכשיו 

 31העורכי* שיעידו על תוכ� הלחצי*, הא* הוא שלח מכתבי*, מכתבי עורכי די�, הא* הוא הרי* 

 32  טלפוני* באופ� אישי, מה היו תוכ� השיחות?
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 1  מה, מה השאלה מכל ה,  עו"ד קידר:

 2העדת אות* על אות* דברי* שאת אומרת עכשיו שהוא  השאלה למה לא  עו"ד וא� אמדד�:

 3  עשה?

 4  אי� לי תשובה.  העדה, גב'  שפורר:

 5אי� תשובה. את יודעת, הא* את יודעת או סיפרו ל., את ראית מכתבי* ששלחו עורכי די�   ש:

 6  שלו בעניי� הפרסומי* האלה? אמרו ל. תראי התקשר מישהו ודיבר יפה, לא יפה? 

 7זכירה ל. במסגרת עבודתי בעיתו� "האר�" פנינו, עשינו מאמצי* רבי* ראשית, הייתי אני מ  ת:

 8  במסגרת בהליכי* משפטיי* כדי לחשו2 את זהותו של דיגמי. זאת אומרת כל הזמ� הייתה בינינו,

 9  הכל ידוע. הכל מוסכ*,  ש:

 10איזה חליפה של מערכת יחסי* ע* עורכי די�, כולל ביו*  שלפני פרסו* הכתבה הגדולה   ת:

 11  באמצעות עורכי דינו, אני אפילו לא זוכרת מי זה היה, אולי זה אתה אולי זה מישהו אחר,שדיגמי 

 12  לא אני. בעניי� הזה לא אני.  עו"ד וא� אמדד�:

 13  איי* לעצור את הפסקת ה"מוס2" א* הכתבה תתפרס*.  ת:

 14  עור. די� שלח מכתב התראה,  ש:

 15  לפנות לבית משפט,  ת:

 16  אוקי. שלח התראה על פעילות משפטית?  ש:

 17נכו�. ודבר שני, אני יודעת שהייתה לו שיחה ע* אחד העורכי* הבכירי* ב"האר�" ואני   ת:

 18יכולה לספר ל. שב� אד* כמו דיגמי מספיק שהוא מרי* ל. צלצול או כמו שקראתי פע* עור. די� 

 19פלילי שמספר שלפעמי* עברייני* לא צריכי* לעשות יותר מאשר חיו. קט� בזווית הפה בשביל 

 20  מי שמול*,להלחי� את 

 21  אוקי.  ש:

 22אז הוא הרי* צלצול לעור. ה"אר�" כ�, ודיבר אתו מה שהוא דיבר וזה לא נעי* לא2 אחד   ת:

 23  מעורכי ה"אר�" לקבל כאלה טלפוני*.

 24  הבנתי. את לא יודעת מה היה התוכ�? אולי אמר לו אני מבקש מאוד ממ., בבקשה גדולה,  ש:

 25  אני כבר לא זוכרת, אני לא זוכרת את התוכ�.  ת:

 26עכשיו אני קראתי את התמליל שהוא לא ארו.. קוד* כל ואנחנו, את זוכרת עכשיו את   ש:

 27יכולה להבי� שאנחנו נגיע בעניי� הקלטה אחרת בסוגיה הזאת. את מקליטה את כל השיחות של.? 

 28  כעיתונאית. אני לא מדבר כאד* פרטי. לא מעניי� אותי מה את עושה. 

 29  כעיתונאית?  ת:

 30  כ�.  ש:

 31אני מקליטה כמעט את כל השיחות שלי. נדיר שאני לא מקליטה. יכול להיות בתחקירי*   ת:

 32  בעיה בהקלטה כתחקירנית,
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 1  הבנתי.  ש:

 2  מאז שהפכתי להיות עיתונאית חוקרת, כ�.   ת:

 3  עכשיו,   ש:

 4זאת אומרת רגע, על אנשי* שאני כותבת עליה* תחקירי* לא על מקורות.  או לא על כל   ת:

 5  מקור.

 6  ג* מקליטה או שמקורות את נזהרת מלהקליט?עכשיו, מקורות את   ש:

 7  יש לי הקלטה אוטומטית בטלפו�. אני מקליטה, ומקורות אני מוחקת ולא אגיש לעול*.  ת:

 8  הבנתי. עכשיו,   ש:

 9  או לא אחשו2 לעול*.  ת:

 10עכשיו השיחה של. ע* רני רהב. שיחת טיל הרע נקרא לה כי היו ל. עוד כל מיני שיחות אתו,   ש:

 11  על מה אנחנו מדברי*. אנחנו ג* עוד מעט נשמע אותה, כדי שכולנו נדע

 12אה אני חושבת שרני רהב אגב, השיחה ההקלטה טיל רע הייתה בעצ* הפע* הראשונה   ת:

 13  שהתחלתי להקליט כל דבר.

 14  הבנתי,  ש:

 15  אחרי האיומי* שלו.   ת:

 16  אוקי. אבל כבר הקלטת את השיחה הזאת. השיחה הזאת מוקלטת.  ש:

 17  שבועות לפני זה הוא איי* עלי באותו אופ� ו,לא. זאתי, כמה   ת:

 18  מי זה הוא?  כב' הש' ערקובי:

 19  רני רהב.  עו"ד וא� אמדד�:

 20רני רהב איי* עלי באותו אופ� בכתבה אחרת שפניתי אליו לבקש תגובה,   העדה, גב' שפורר:

 21ת וכשהוא התקשר לגבי פוסט שפרסמתי בפייסבוק, הנחתי לא� הרוח נושבת ולכ� כבר הייתי מצויד

 22  בהקלטה. אז לא הקלטתי ע* טלפו� אבל. ע* מכשיר. אני מדייקת.

 23 2014הכל טוב. עכשיו תני לי רגע להבי� בעניי� רני רהב. את פרסמת נדמה לי בתחילת ינואר   ש:

 24  בדה מרקר תחקיר גדול עליו. ובנוס2, פרסמת פוסט באינטרנט.

 25  במועד התחקיר?  ת:

 26  אני שואל.  ש:

 27  אני לא זוכרת.   ת:

 28  ואל. עכשיו הוא התקשר אלי. בעניי� אני, אני כל השיחה בפייסבוק,אני ש  ש:

 29סליחה עור. די� וא� אמדד�. אתה מוכ� בבקשה לא להשתמש במילה הוא. אלא   כב' הש' ערקובי:

 30  בש*. 
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 1סליחה. גברתי צודקת. גברתי צודקת. מאוד נעי* לי להגיד את זה גברתי   עו"ד וא� אמדד�:

 2וד מעט נאזי� לה, אומר כל הזמ� בפייסבוק, בפייסבוק. הוא  לא צודק. מר רהב בשיחה שאנחנו ע

 3  מתייחס בכלל לכתבה בדה מרקר.

 4  נכו�.  ת:

 5נכו�. אז כתבת עליו בפייסבוק. תראי על הכתבה הוא לא מזכיר. כתבת עליו תחקיר. הב�   ש:

 6אבל על אד* עובר על זה בסדר היו*, סופג את זה. איש מקצוע. אני לא יודע מה היו המניעי* שלו 

 7  הפייסבוק. מה כתבת עליו בפייסבוק שכל כ. הרגיז אותו? 

 8  יש ל. את הפוסט הזה? תקריא אותו נו.  ת:

 9  לא. לי אי� את הפוסט.  ש:

 10  נו אבל ג* לי אי� אותו מולי,  ת:

 11  כתבת עליו,  ש:

 12  עקצתי אותו עקיצה קטנה.  ת:

 13  בעניי� מה?  קסטיאל? בעניי� מה?  ש:

 IDB.   14בעניי�   ת:

 15  אוקי. .IDBבעניי�   ש:

 16  של נוחי דנקנר.   ת:

 17בסדר. עכשיו את, את יכולה להבי� את האבחנה שהוא עשה בי� הפרסו* המקי2 של.,   ש:

 18  התחקיר בדה מרקר עליו אישית, לבי� זה שאת מפרסמת עליו בפייסבוק איזה עקיצה?

 19  לא. אתה מתבלבל. אתה מתבלבל.  ת:

 20  אז תקני אותי.   ש:

 21ייסבוק. . סליחה. אני פרסמתי עליו יו* אחד פוסט אתה מתבלבל. אני פרסמתי עליו בפ  ת:

�בפייסבוק שקשור לIDB.   22זה היה כמה שבועות ואז הוא התקשר אלי והוקלט. כמה שבועות לפני כ� 

 23  פניתי אליו לבקש,

 24  זה הקלטת טיל הרע והוקלט,  ש:

 25  רגע. רק שנייה. ת� לה לסיי* את התשובות בבקשה.   עו"ד קידר:

 26כמה שבועות לפני כ� פניתי אליו לתגובה לגבי אייט* שפרסמתי בעיתו� כ�.   העדה, גב' שפורר:

 27האר�. הוא איי* עלי אותו דבר ואז לא הקלטתי. עברו עוד כמה חודשי* משני האירועי* האלה ואז 

 28אני פרסמתי ג* את ההקלטה שהוא מאיי* עלי לגבי הפוסט, וג* כתבת תחקיר מאוד מאוד גדולה 

 29אתה מדבר על פוסט שכמה חודשי* אחרי זה רק פורס* בכתבה. אוקי? לגביו. זאת אומרת אחרי ה, 

 30ורק אז היה בכלל כאילו, הוא איי* עלי על הפוסט הזה אבל רק כמה חודשי* אחרי זה בכתבה 

 31  נהייתה כל המהומה.
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 1תראי, אני קראתי ושמעתי וא* תשאלי אותי ואני ג* אצטט ל. את הקטעי* המדויקי*,   ש:

 2נ� בפני. שתעזבי אותו אבל זה מאוד קרוב לזה, ואני אקריא ל. שני קטעי* אני לא אגיד שדודו מתח

 3  ,60שורה  4מתו. הקלטה מאוד קצרה. הוא אומר ככה וזה עמוד 

 4  למה?  כב' הש' ערקובי:

 5לתמליל שהתובעת הגישה בתור נספח א'. זה תמליל הקלטה מיו* אז כל דיבור של   עו"ד וא� אמד�:

 6  אחד מהצדדי* יש לו מספר. 

 7  כ�.  הש' ערקובי: כב'

 8ודוד אומר את הדברי* הבאי*:  60לתמליל. מספור  4אז אני אומר כא� זה עמוד  עו"ד וא� אמד�:

 9"צאי מהחיי* שלי. תצאי לי מהחיי*. מה את רוצה? את כל היו* מחפשת מה לכתוב עלי, מה ללכל. 

 10שמתחנ� ומבקש  עלי. מה את רוצה? תצאי לי מהחיי* תרדי ממני". זה נשמע לי יותר כמו ב� אד*

 11  שפשוט יעזבו אותו לנפשו. לא ב� אד* שמאיי*.

 12  תראה השיחה ע*,  העדה, גב' שפורר:

 13  תעני לי בבקשה הא* החלק הזה,  ש:

 14  אני יענה ל. אני יענה ל.. ת� לי רגע. ת� לי רגע,  ת:

 15  כי את כבר הבנת,  ש:

 16הא* בסו2  ת� לי רגע להסביר ל. אני מבינה היטב מה אתה מדבר.  א* אתה שואל אותי  ת:

 17השיחה ע* דיגמי הרגשתי מאוימת? מאוד. אתה יודע אי. תוכל, אני חושבת אפילו לא אי. תוכל, 

 18אני לא יודעת. אני חושבת שאפילו א* זיכרוני לא מטעה אותי, שלחתי את ההקלטה הזאת לא* אני 

 19ימת ואני לא טועה, לסיגלובי� בטלפו�. אני חושבת שכתבתי על זה לעורכי* שלי שאני מרגישה מאו

 20חושבת שהיו חלקי* בתמליל שהיו מאוד מאיימי*. הא* במהל. השיחה היו לי רגעי* שליבי לרגע 

 21או ראשי התבלבל וחשבתי לשנייה שאני נכנסתי למניפולציות האלה שבו הוא באמת גר* לי טיפה 

 22לא  לרח* עליו? כ�. אבל יחד ע* זאת, הכל היה כל כ. מבולבל כולל אני אמרר את חיי., או אני

 23זוכרת את המילי* המדויקות שמה של איומי* שאפילו היה, רק הוא שכח להגיד בית משפט כי הוא 

 24עבריי� מאוד מתוחכ*, הוא יודע ללכת על בית משפט במקביל לאיומי* אחרי* שהוא עושה כמו 

 25  ששמעו בעדויות קודמות,

 26  האמת לא שמענו כלו* אבל את רשאית,  ש:

 27  שמענו. שמענו.  ת:

 28  בסו2 בית המשפט יחליט מה שמענו או מה לא שמענו.  �:עו"ד וא� אמד

 29  אוקי.   העדה, גב' שפורר:

 30טוב עכשיו את אומרת שעירבת צדדי* שלישיי* בזמ� אמת בתחושה הזו שאת מאוימת על   ש:

 31ידי השיחה הזו. ואני עכשיו אשאל אות. מה שעורכי די� מאוד אוהבי* לשאול. למה לא הבאת את 
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 1ת יעידו שאת לא ממציאה כרגע שאת יושבת בחקירה נגדית, אלא באמת אות* עדי* חיצוניי* באמ

 2  בזמ� אמת את הרגשת מאוימת ודיווחת על זה לאחרי*?

 3כי לא חשבתי א* אני מרגישה מאוימת או לא, זה בכלל רלוונטי למשפט. אני לא מבינה את   ת:

 4  הרלוונטיות. הרלוונטיות ע* החברה שהוא סוחר נשי* גדול,

 5  זה? מי ציר2 את זה?מי ציר2 את   ש:

 6  תקשיב, בסדר.   ת:

 7  מי ציר2 את זה?  ש:

 8  אבל אני מסבירה ל.,  ת:

 9  אז אל תדברי איתי על רלוונטיות,  ש:

 10  אל תצעק עליה.   עו"ד קידר:

 11  לא. לא. לא. סליחה. קידר? קידר? קידר?  כב' הש' ערקובי:

 12  תשאל שאלות.  עו"ד קידר:

 13  מה אני אשאל שאלות,  עו"ד וא� אמד�:

 14  סליחה. עור. די� וא� אמד�?   קובי:כב' הש' ער

 15  לא, אבל שהעדה לא תעיד על דברי*,  עו"ד וא� אמד�:

 16  אל תגיד לה אי. להעיד.  עו"ד קידר:

 17סליחה עור. די� קידר. תודה. עור. די� וא� אמד� אני לא אוהבת להעיר אבל אני   כב' הש' ערקובי:

 18אתה רוצה שהיא מסיימת תגיד  מבקשת מאדוני לא להתפר� לדברי העדה. לא נוח ל.? אחר כ. א*

 19מה שאתה רוצה. אבל כשהיא מדברת, הפרוטוקול שלנו יהיה קטסטרופלי לחלוטי� וג* אני רוצה 

 20שיהיה ברור מה שהיא אמרה ומה שאתה אומר. אנא בטוב. היא מדברת ת� לה לסיי*. לא מוצא ח� 

 21  בעיני., תגיד מה שאתה רוצה,

 22נאומי* שלא יכולה, היא לא יכולה לצר2 ראיה ואז  יכול להיות שגברתי תקטע  עו"ד וא� אמד�:

 23  להגיד שהיא חושבת שהתיק על משהו אחר. 

 24  אדוני היקר,   כב' הש' ערקובי:

 25  היא לא יכולה. מה לעשות.  עו"ד וא� אמד�:

 26  סליחה, העדה יכולה להגיד מה שהיא רוצה,  כב' הש' ערקובי:

 27  לא, אבל בסדר.  עו"ד וא� אמד�:

 28העדה תגיד מה שהיא רוצה בתשובה לשאלה. אדוני אחר כ. יגיד מה שהוא  סליחה.  כב' הש' ערקובי:

 29חושב ויכתוב בסיכומי* מה שהוא חושב. אבל אנא בטוב. אל תפריע לעדה באמצע. זה יוצר ממש 

 30  בלבול. אני מבינה שזה היה (לא מוב�) אוקי. 

 31  אוקי.  עו"ד וא� אמד�:

 32  תודה רבה.  כב' הש' ערקובי:
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 1בעיתו�  1.10.13תראי, אני רוצה להראות ל. רשימה שאת פרסמת ביו* עכשיו   עו"ד וא� אמד�:

 2  האר�.

 3  רק תאשרי שפרסמת את זה או לא גברתי?  כב' הש' ערקובי:

 4  כ�. זה נראה פרסו*,  העדה, גב' שפורר:

 5  לא שמעתי סליחה.  כב' הש' ערקובי:

 6  כ� אני לא קוראת את הכל אבל נראה פרסו* שלי, כ�.  העדה, גב' שפורר:

 7  .4תודה רבה. מוגש ומסומ� ת/  ' ערקובי:כב' הש

 8תסכימי איתי שמה שקרה בכלל לא היה קשור לדודו אלא הייתה תוכנית ריאליטי   עו"ד וא� אמד�:

 9  בש* הכפר שהשתת2 בה יהודי בעל ש* זהה לשמו הקוד* של דוד, נכו�?

 10  נכו�.  ת:

 11  ועכשיו את המאוימת המפוחדת המבוהלת,  ש:

 12  לא אני לא נותנת לפחדי*,  ת:

 13  לא. אני מבקשת שגברתי תמתי� עד שהוא יסיי* את השאלה.  כב' הש' ערקובי:

 14  אוקי.  העדה, גב' שפורר:

 15  תודה.  כב' הש' ערקובי:

 16לוקחת אירוע שבכלל לא קשור אליו, ודוחפת לתו. פוסט שלא קשור בכלל לאירוע,   עו"ד וא� אמד�:

 17הכתבות הקודמות נכו�? א*  לא רק את הגיגיי. לגבי עברו של דודו אלא את הקישורי* לגבי כל

 18  מישהו לוח� על זה, זה  קישור, אני אומר ל. בדקתי, זה קישורי* לכל הכתבות הקודמות.

 19לא. אתה יכול לבדוק את זה. אבל אני להגיד ל. שקישורי* לפעמי* אני   העדה, גב' שפורר:

 20  אתר.אחראית לה* ולרוב מי שאחראי לה* זה העורכי* של הטקסט ב"האר�" שהעלו את זה ל

 21תראי, עלה שאותו משתת2 בתוכנית וכ. את כותבת: הורשע בבעילה אסורה בהסכמה של   ש:

 22  קטינה. כ�? כתוב.

 23  לא, בסדר.   ת:

 24  את מדווחת. לא אני.  ש:

 25  כ�.  ת:

 26שזה אירוע מיני ואני לתו. הדבר הזה, מתו. זה שמישהו אחר לגמרי בנסיבות אחרות לגמרי   ש:

 27  את לוקחת והכתבה למעשה על דודו שלנו ועל עברו. שלא קשורות שו* קשר ענייני לדודו,

 28  אהה.  ת:

 29  מילי*. מילי*. מה התשובה כ� או לא?  כב' הש ערקובי:

 30  אני לא יודעת מה השאלה.  העדה, גב' שפורר:

 31אני אומר הא* את מאשרת שאת לקחת משהו שלא קשור לדודו בשו* צורה, ובכל זאת   ש:

 32  רו של דודו?פוסט של* שמזכיר את כל עב 2.12.13�כתבת ב
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 1  זה לא פוסט. זה טור בעיתו� "האר�",  ת:

 2  אדרבא. סליחה. סליחה,  ש:

 3  אל תתק�, אל, אתה יודע,  ת:

 4  את מדייקת צודקת,  ש:

 5  לא, כי אתה אוהב דיוקי* נכו�?  ת:

 6  את מדייקת ואת צודקת. זה טור בעיתו� האר�.  ש:

 7  כ�?  ת:

 8  כ�. מה הקשר בי� השניי*?   ש:

 9  קוד* כל תשובה.  סליחה רגע.  כב' הש' ערקובי:

 10א* איני טועה, שוב א* אני לא טועה באותו היו* שבו התפרס* סיפור   העדה, גב' שפורר:

 11הקטינה ע* דיגמי הטלוויזיה, הכתבות שלי על דיגמי עלו או לפחות אחת מה�, לידיעות הנקראות 

 12  ודו דיגמי,ביותר בעיתו� האר�. כי המו� אנשי* חיפשו ריאליטי דה ריאליטי ואמרתי שה* חיפשו ד

 13  אז לא היו צריכי* אות..  ש:

 14שנייה. ואז אני לא יודעת אגב של מי היה הרעיו� לכתוב על הטור שלי או של אורח�, אני לא   ת:

 15זוכרת. יכול להיות שלי יכול להיות של אורח�. כתבנו טור שזה לא אותו דיגמי. דיגמי ההוא  הוא לא 

 216 בריאליטי. אני מניחה שזה מה שעמד מאחוריה הפ. להיות כל כ. פופולארי בגלל שהוא לא השתת

 17הטקסט. הוא עשה דברי* הרבה יותר חמורי* שהיו ראויי* הרבה יותר להקפי� אותו לאות* 

 18אז שוב, אני לא אחראית ללינקי* ששמי* –כתבות פופולאריות. לגבי הלינקי* ששאלת עליה* 

 19שאני הצעתי לשי* את הלינקי* בכתבות. אני לא יודעת אי. שמי* לינקי* בכתבות. יכול להיות 

 20  ויכול להיות שהעורכי* שלי חשבו להכניס את כל הלינקי* שקשורי*. 

 21בקיצור, הרי לפחות עשרי* איש א* לא מאה בעיתו� יכלו לקחת את אותו דבר. זה לא   ש:

 22תחקיר של.. זה לא קשור אלי.. כל אחד יכול היה לבוא ולהגיד תראו דוד דיגמי הזה דה ריאליטי 

 23והיהודי ההוא, אי� שו* קשר ביניה*. ההוא משתת2 כרגע והורשע בבעילה אסורה של קטינה הכפר 

 24  וההוא יש לו, לא היו צריכי* דווקא אות. נכו�?

 25לא. זה לא מדויק. כי כשיש נושא שמישהו בקיא בו מבי� העיתונאי* אז הוא מי שכותב   ת:

 26עד עובדי נמל אשדוד שכתבתי עליו עליו. כמו שא* היה נושא פע* שהיה קשור לאלו� חסר, יו"ר ו

 27  רבות, היו פוני* אלי ולא למישהו אחר.

 28הבנתי. עכשיו את מצוטטת כאומרת, קוד* כל אני שואל אות., התפרס* ראיו� בכתבה   ש:

 29  עלי. בירחו� "את" באותו ירחו�,

 30  אבל את חייבת להגיד תשובות במילי*.  כב' הש' ערקובי:

 31  לי, התפרסמה עלי כתבה בעיתו� "את".כ�. כ�. התפרס* ע  העדה, גב' שפורר:

 32  .2017כ�. מחודש ספטמבר   ש:
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 1  כ� תמונות מעפנות.  ת:

 2תשמעי הלכת* למלו� (לא מוב�) לקחו, הביאו ל. סטייליסטית זה מה שיצא. אני בטח  לא   ש:

 3  אחראי לקטע הזה.

 4  כ�. כ�.  ת:

 5  סורי.    ש:

 6  רציתי לצאת נשכנית כזאת.   ת:

 7  ללבוש את שיני הדרקו�.את צריכה   עו"ד וא� אמד�:

 8  כ� נכו�.   העדה, גב' שפורר:

 9עכשיו יש בכתבה ההיא דברי* שמצוטטי* במירכאות שזה בדר. כלל סימ� בעיתונות ומי   ש:

 10  כמו. עיתונאית שיודעת שהדברי* נאמרו מפי המרואיי�. 

 11  בדר. כלל זה סימ�.  ת:

 12  ת אמרת?כ�. כא� בכתבה הזאת הדברי* שמצוטטי* במירכאות ה* דברי* שא  ש:

 13  אני לא זוכרת ואני לא קראתי בעיו� כל ציטוט.  ת:

 14  את לא זוכרת?  ש:

 15  תראה לי ציטוט שאתה רוצה ואני אגיד ל. א* כ� או לא.  ת:

 16  את פנית אליה בתלונה, תראי הציטוטי* של. לא מדויקי*?  ש:

 17  לא. לא. לא פניתי בתלונות.  ת:

 18  אוקי. אוקי,  ש:

 19  עד כמה שזכור לי.  ת:

 20מצוטטת כאומרת ששתי העורכות או המנהלות אני לא יודע אי. לקרוא לדבר עכשיו את   ש:

 21אל2 שקל כדי לממ� תחקירי*  200הזה שלאתר הח* בגיהינו* יצאו בקמפיי� גיוס המוני* לגייס 

 22  שאת תעשי.

 23  נכו�.  ת:

 24  כ�.  ש:

25  .200�אל2 שאני לא זוכרת את הסכו*. כ�. נשמע לי ג* הגיוני ה 200�כ� יש מצב, חו� מה  ת: 

 26  כמה גויס?  ש:

 27  לדעתי. 300�קרוב ל  ת:

 28  . וזה מממ� את התחקירי* שאת כותבת?300�קרוב ל  ש:

 29זה מממ� את העבודה שלי בחלק מזה זה מממ� את העבודה שלי כי עבודת תחקירי* היא   ת:

 30  מאוד יקרה. צריכי* ייעו� משפטי על כל קשקוש כמו שאתה יודע.

 31  יודע.  ש:
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 1הכתבות. וזה כמוב� מממ� בראש ובראשונה את השכר  צרי. עור. כמו שצרי. שיערו. את  ת:

 2  שלי שאתר עצמאי לא כל כ. יכול לעמוד בו.

 3אני רואה שאני ואת מסכימי* בנקודה הזאת א* את זוכרת מה שאמרתי בכנס   עו"ד וא� אמד�:

 4  לשכת עורכי הדי� לגבי פעילות של תחקירני* פרילנסר. אבל נעזוב את זה,

 5  כ. זוכרת. אני לא כל  עדה, גב' שפורר:

 6  אני מתנגד לשאלה.   עו"ד קידר:

 7זה לא שאלה. עכשיו, עכשיו. תראי, ג* בראיו� הזה וג* באחד ההזדמנויות   עו"ד וא� אמד�:

 8שהתראיינת אצל גיא לרר שהוא עוד ער. את הצינור או הגיש את הצינור או ער. אותו, אני לא יודע 

 9ונות הממוסדת אי. את מסתדרת? וענית מי ער. ש*, שואלי* אות.: עכשיו שאת לא עובדת בעית

 10את באמת מציינת את העובדה  2017שבהתחלה היה ל. קשה ושאת פרילנסרית ופה בספטמבר 

 11  הזאת שהיה צר. לגייס גיוס המוני* כדי לממ� מה שאת עכשיו אומרת את שכר. השוט2. 

 12  מה השאלה?  עו"ד קידר:

 13  בעיקר את השכר השוט2. אי� לזה איזה הגדרה מדויקת.   ת:

 14אוקי. בסדר. עכשיו טר* שאת פרסמת את הפוסט הראשו� נשוא כתב התביעה באפריל   ש:

 15  . איזה תחקיר עשית על התובעת?2015

 16  טר* פרסמת את הפוסט הראשו�,  ת:

 17  כ�. להזכיר ל. את הפוסט אני יכול להראות ל..  ש:

 18  כ�.  ת:

 19  אותו. אי� שו* בעיה. זה הפוסט הראשו� נספח א'.  אז אני אראה ל.  ש:

 20  אוקי.  ת:

21  ?2015�אבל למה אתה אומר שמ  עו"ד נווה: 

 22  .2014אמרתי מאי  2014  עו"ד וא� אמד�:

 23  .2014, אבל עכשיו אתה אומר 2015אמרת מאי   עו"ד נווה:

 24  .2015לא אמרתי   עו"ד וא� אמד�:

 25  .2015אמרת   העדה, גב' שפורר:

 26  .2015אמרתי לא   עו"ד וא� אמד�:

 27  לא משנה.  העדה, גב' שפורר:

 28זה מוקלט יהיה אפשר לבדוק. אוקי. ואני שואל אות.. הפוסט הזה פורס*, אנחנו   עו"ד וא� אמד�:

 29ואני שואל אות. איזה תחקיר את  עשית על התובעת  2014במאי  18�או ב 17�לא יודעי* בדיוק ב

 30  לפני שפרסמת?

 31  אתה?  לא זוכרת. תזכיר לי  העדה, גב' שפורר:

 32  אני לא,  ש:
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 1  לא זוכרת תאריכי* נו.  ת:

 2  את לא זוכרת,  ש:

 3  איזה תחקיר עשיתי על מיזמי*?  ת:

 4    כ�.  ש:

 5תראה כל התחקירי* שפרסמתי על דיגמי היו מיזמי* כאילו קשורי* באופ� ישיר. יכול   ת:

 6אני להיות שג* חלק מהכתבות על שוטה חורל ובני משפחתו שעסקו ג* בדיגמי הזכירו את שיר, אז 

 7  לא זוכרת. כל מה שפרסמתי לפני הפוסט זה דברי* שעשיתי.

 8תראי את עשית תחקיר או אי. שאת רוצה לקרוא לזה, ופרסמת סדרה של כתבות בסו2   ש:

2012,  9 

 10  נו?  ת:

 11  .2013ותחילת   ש:

 12  נו?  ת:

 13  חודשי*, 15, 14�כא� חולפי* כ  ש:

 14  אה אוקי.  ת:

 15  עד שאת מפרסמת את הפוסט של.,  ש:

 16  כתבתי על שוטה ולא על דיגמי ?כ�. שבה* לא   ת:

 17  לדעתי לא.   ש:

 18  אוקי.  ת:

 19  א* את רוצה לדייק תבדקי,  ש:

 20  לא, לא אוקי נו. נו.  ת:

 21  אני למיטב בדיקתי לא. למיטב בדיקתי לא.   ש:

 22  אוקי.  ת:

 23  וא* כתבת זה בתוו. של שנה לפחות אחרי זה.  ש:

 24  נכו� אבל נגיד,אוקי. זאת אומרת אני לא, אני לא יודעת א* מה שאתה אומר זה   ת:

 25  תראי יש לי כא�,  ש:

 26  יכול להיות אני מבינה את הכותרת,  ת:

 27יש לי כא� את כתב התביעה יש לי כא� את כתב התביעה של שוטה, אני יכול לבדוק מה   ש:

 28  הפרסו* האחרו� שהוא טוע�.

 29  אז בסדר. לי זה לא משנה.  נגיד ואני זורמת את..   ת:

 30עשית תחקירי* על  2013ותחילת  2012מסוימת בסו2  מה שאני מנסה להגיד ל. זה שתקופה  ש:

 31שוטה על שי על דודו על כל מיני דברי* ועכשיו ג* פרסמת ג* סדרה של כתבות. ועכשיו אני אומר ל. 

 32  בואי נעשה את זה פשוט,
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 1  כ�.  ת:

 2  ,2013בי� מאי   ש:

 3  נו?  ת:

 4  יזמי*?מועד פרסו* הפוסט, איזה תחקיר עשית א* בכלל עשית בעניי� מ 2014למאי   ש:

 5א* אני עונה רק לשאלה של. ולא מרחיבה למה שאתה מתכנ� לשאול, אז אני אומרת ל.   ת:

 6אני לא זוכרת. אני מבינה שאתה אומר שלא עשיתי שו* דבר, וזה בהחלט יכול להיות. אני לא זוכרת 

 7  זמני* של כתבה. 

 8  יודע מה פרסמת,אני לא אומר. יכול להיות שעשית תחקיר שלא פרסמת. אני לא יודע.  אני   ש:

 9אני, לא. תראה, אני במש. שני* מיו* שהתחלתי לפרס* על דיגמי אני מקבלת חומר בשוט2   ת:

 10עליו שחלק אני מצליחה לבדוק, חלק אני לא מצליחה לבדוק. חלק אני מגיעה אליו, חלק אני לא 

 11  מגיעה אליו. כל תחקיר זה המו� המו� זמ� ולא תמיד אני מפרסמת. הכל יכול להיות.

 12  הכל יכול להיות.  :ש

 13  בסדר? ג* א* לא פרסמתי כתבה, אני מקבלת כל הזמ� חומר שוט2.  ת:

 14תראי אני אגיד  ל. ככה ואת מוזמנת לתק� אותי א* מישהו, אפילו עורכי הדי� של.. אני לא   ש:

 15ראיתי בחומר הראיות של. ראיה בעניי� מיזמי*, מעבר לחילופי הבעלי* בחומר מרש* החברות, 

 16  ואיל.. 2013ניי� מיזמי* ממאי שו* ראיה בע

 17ואיל.. א* אתה רוצה שעורכי הדי�  2013�אז אני אתק� אות., יש הרבה ראיות מ  עו"ד נווה:

 18  יתקנו. 

 19  אולי תפנה. אולי תסייע לנו בהפניה למוצגי*. איזה נספחי*?  כב' הש' ערקובי:

 20  יש עדי* רבי* העידו פה בפני גברתי,  עו"ד נווה:

 21סליחה. אני לא מדברת את. כרגע על העדי*. העדי* העידו מה שהעידו. הא* לא.   כב' הש' ערקובי:

 22  יש במוצגי*, א* תפנה אותנו תגיד מוצג זה מוצג זה.

 23גברתי השאלה, השאלה א* יש ראיות מהתקופה הזאת. הרי כל העדי* שהעידו   עו"ד קידר:

 24ורמציה מאותו זמ� עכשיו זה עדי* שהיו בקשר ע* הנתבעת שהיא עשתה תחקירי* והביאו לה אינפ

 25  בזמ� אמיתי כשנאלצנו,

 26  אני שמח שחבריי, אני שמח שא* היינו שומרי*,  עו"ד וא� אמד�:

 27  לא. לא. עור. די� קידר, סליחה רגע,  כב' הש' ערקובי:

 28  אני לא חושב שמישהו מהעדי* העיד לגבי התקופה הזאת אבל יש סיכומי*.  עו"ד וא� אמד�:

 29  מוקלט גברתי. אוקי. למרבה השמחה הכל  עו"ד קידר:

 30עור. די� קידר זו לא השאלה. מה שהעדי* העידו מוקלט. זה דבר אחד. השאלה   כב' הש' ערקובי:

 31לגבי המסמכי* שהוגשו כנספחי*. א* תגידו לא אז לא. א* יש מסמכי* שהוגשו כנספחי* 
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 1שמתייחסי* לתקופה הזאת כחלק מהתחקיר של הגברת. בוא נמקד את זה. חו� מהעדי*. העדי* 

 2  שאמרו אמרו. מה שאתה מבי� מה* זה בסדר. אני שואלת על הנספחי*.מה 

 3גברתי במהל. החקירות הנגדיות אנחנו הגשנו מסמכי*. הרי שהנתבעת עושה   עו"ד קידר:

 4תחקירי*, היא בודקת או מקבלת מידע אז להגיש את המידע הזה לבית המשפט, זה לא דבר 

 5ר. העיתונאי שמקבל את זה מאיזה מקור אנונימי. טריוויאלי כי בדר. כלל אי אפשר להגיש את זה ד

 6  אבל אנחנו במהל. החקירות הגשנו הרבה מסמכי* שמתייחסי* לתקופות האלה,

 7  אוקי.  כב' הש' ערקובי:

 8  ה* נמצאי* בתיק בית המשפט.   עו"ד קידר:

 9  רשמנו בפנינו.  כב' הש' ערקובי:

 10  ר.זה לא אומר שהיא עשתה תחקיר אז. אבל זה בסד  עו"ד וא� אמד�:

 11  אז אתה לא יודע מה זה תחקיר מר וא� אמד�.   עו"ד קידר:

 12  סליחה. לא. לא. מספיק. זה לא לעניי�.   כב' הש' ערקובי:

 13  אני מבקש שלא תעיד.   עו"ד וא� אמד�:

 14  לא, כשאתה מדבר אלי אז אני יענה ל..   עו"ד קידר:

 15ה שלה* זה שהמסמכי* בסדר. אבל סליחה רגע סליחה רגע. עור. די� קידר, הטענ  כב' הש' ערקובי:

 16  האלה הוגשו. זה חלק מהתחקיר שלה*. בסדר גמור. זאת הטענה.

 17  אז הגשנו מסמכי*.  עו"ד קידר:

 18  רשמנו בפנינו.  כב' הש' ערקובי:

 19  שיכתוב בסיכומי* מה לא הוגש. או תכתוב מה כ� הוגש.   עו"ד קידר:

 20  רשמנו את עמדת. אדוני. תודה.  כב' הש' ערקובי:

 21ו הא* נכ� שפנית לעורכי הדי� או לגברת ליר� ב� נו� רק במהל. ניהול המשפט עכשי  עו"ד וא� אמד�:

 22הזה? לפני זה לא פנית אליה. לפני שהוגשה התביעה ולפני שאפילו הוגש כתב ההגנה המתוק� של., 

 23  לא פנית אליה מעול*.

 24  אני לא יודעת מתי פניתי לליר�.  העדה, גב' שפורר:

 25  ד לי מתי כ� פנית אליה?את לא יודעת?  את לא יודעת להגי  ש:

 26  לא.  ת:

 27ועד שהתחלת לפרס*  2012�עכשיו את יודעת בדקת כמה פרויקטי* חברת אורב� עשתה שמ  ש:

 28  את הפוסטי*?

 29  היא עדיי� הייתה מיזמי* נכו�? 2012�ב  ת:

 30  הייתה אורב�, מיזמי* אי. שנוח ל. אני אקרא לה.  ש:

 31כמה פרויקטי* היא עשתה,  אני בדקתי שפרסמתי לפחות את הכתבה הראשונה פרסמתי  ת:

 32  נכו�? פרסמתי.
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 1  הבנתי. מה זה אצל. הכתבה הראשונה?  ש:

 2  הכתבה הגדולה של המוס2 נגיד.  ת:

 3לא. לא. אני מבקש ממ. שתגידי לי מה לפחות הייתה הכותרת שלה, כי בשיטה הזאת   ש:

 4  לעול* לא נדע למה את מתכוונת?

 5  ה. משהו בחסות המדינה.תגיד לי אתה כי אני לא זוכרת ומקוד* דיברת עלי  ת:

 6  הבנתי.   ש:

 7לדעתי שמה שחשפנו את דיגמי זאת אומרת בש* המקורי שלו,  לא כפי שהוא נקרא היו*,   ת:

 8  נתתי פירוט לגבי מה החברה עושה, כמה פרויקטי* היא מפרסמת,

 9  סוחר נשי* שהפ. לאיל נדל"� בחסות המדינה?  ש:

 10  כ�.  ת:

 11  .2013זה מפברואר   ש:

 12  כמה פרויקטי*.אוקי. תקרא שמה   ת:

 13עכשיו. בי� זה בי� פרסו* הכתבה לבי� פרסו* הפוסט הראשו�, הא* בדקת עוד כמה   ש:

 14  פרויקטי* יש לו?

 15  לא זוכרת.  ת:

 16  לא זוכרת.  ש:

 17  מ� הסת* נכנסתי לפעמי* לאתר שלו לבדוק להתעדכ�.  ת:

 18יק הבנתי. וכמה מהמקרי* עשית פעולת תחקיר של לגשת לדיירי* לגשת למוכרי* לגשת לת  ש:

 19הבניי� לבדוק מי הדיירי*, לבדוק ברשות המיסוי מי עשו ש* עסקאות ולשאול אות* אי. אורב� 

 20  מתייחסת אליה*? ע* מי ה* מדברי*? מי האיש שנמצא אית* במגע?

 21  לא זוכרת.  ת:

 22  בדקת את זה?  ש:

 23  כ�.  ת:

 24  בדקת ?  ש:

 25  כ�.  ת:

 26  אוקי. לגבי כמה פרויקטי* בדקת את זה?  ש:

 27  ישי* פרויקטי*.לא זוכרת. לא לגבי ש  ת:

 28  הבנתי,  ש:

 29  כמו שנדמה לי שהיה כתוב בכתבה.   ת:

 30עכשיו א* אני רואה שלא הבאת עדי* מהקוני* של הדירות בפרויקטי*, אני מבי� שלא   ש:

 31  מצאת א2 אחד שיגיד משהו רע על אורב�?

 32  לא. אתה מבי� שהיו כאלה שפחדו לבו.  ת:
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 1  היא הפרזנטורית החדשה שלכ*.  עו"ד קידר:

 2וככאלה שפחדו לבוא, אני לא נוהגת להכריח אנשי* שמפחדי* ג* לא   שפורר: העדה, גב'

 3  בשבילי. לצערי הרב.

 4הבנתי. בקיצור את לא מסוגלת לנקוב בש* של א2 אחד וכול*, תראי כל הפושעי* האלה   ש:

 5  שלא פחדת. אדו� מור שבא לכא� שישב עשר שני*, אותו לא פחדת להביא בצו הבאה,

 6  לא.  ת:

 7שומרי חוק שכל מה שה* עשו זה לקנות דירה, לא מצאת לנכו� אחרי ששמעת אבל אנשי*   ש:

 8מה* על פי שקריי. שה* לכאורה היו מאוימי*, לא מצאת לנכו� להביא א2 אחד מה* בזמ� אמת 

 9  שחברת אורב�, החברה המפוקפקת מאימת על אנשי*? זה נכו�?

 10  מה זה אתה מאשי* אותי בשקר או,  ת:

 11  אני מאשי* אות. בשקר.   ש:

 12  מותר לו להאשי* אותי בשקר?  העדה, גב' שפורר:

 13  כ� אני מאשי* אות. בשקר.  עו"ד וא� אמד�:

 14  הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה.   עו"ד קידר:

 15  אני אומרת ל. שאני לא מפחדת,  עדה, גב' שפורר:

 16  אני מאשי* אות. שאת ממציאה פה על הדוכ� אנשי* שלא היו קיימי*,  עו"ד וא� אמד�:

 17מהאנשי*, אני לא מפחדת מאיומי* פיזיי*. אני לא אוהבת לגרור קורבנות   רר:העדה, גב' שפו

 18  לבית המשפט או להכריח אות* ג* לדבר איתי בעיתו� א* ה* לא רוצי*.

 19תראי את היהודי שבסו2 אמרת שהתגובה שלו הייתה מוגזמת שדודו רצה לקנות את   ש:

 20  הדיירות המוגנת שלו, לא היססת להביא.

 21  מי זה?  ת:

 22  לא זוכר אי. קראו לו. בעדות הראשונה. אותו לא היססת להביא. אני  ש:

 23  אוקי. נו נכו�. היה אחד שלא היססתי.   ת:

 24  כ�?  ש:

 25  כ�.  ת:

 26בעניי�  2013מר דיגמי שלכאורה איי* עלי. לא פרסמת לפרס* עליו עוד פע* באוקטובר   ש:

 27אנשי* שקנו מאורב� שלא קשור אליו בכלל. אבל פתאו* האנשי* האלה שומרי החוק, שיש אלפי 

 28  דירות, אי� א2 ב� אד* אחד שאת חשבת להביא להראות הנה בזמ� אמת,

 29  לא,  ת:

 30שהיא מוכרת. היא מוכרת דירות באיומי*, אנשי* מפחדי*, אנשי* מאוימי*. אי� ב� אד*   ש:

 31  אחד שהבאת. ועכשיו את עומדת ומקשקשת על אנשי* שפחדת להביא אות*?

 32  אני לא אמרתי שפחדתי,  ת:
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 1  חדת בשביל* להביא אות*?פ  ש:

 2  וא� אמד� אתה מסל2 את דבריי.  ת:

 3  לא אני לא.  ש:

 4  אני לא פחדתי בשביל*.  ת:

 5  אלא?  ש:

 6  לחצתי עליה* כי ה* לא רצו לבוא כי ה* שקשקו מפחד.   ת:

 7  הבנתי.  ש:

 8  הבנת?  ת:

 9  הבנתי.  ש:

 10בסו2 זה ההבדל. והיהודי ההוא שאתה מדבר עליו צוקרמ�, ג* הוא שקשק מפחד וכעס עלי   ת:

 11  שהבאתי אותו.

 12אז תראי, יש חברה שאת טוענת שהיא מפוקפקת. את נתבעת תביעת דיבה. את לכאורה על   ש:

 13פי כזביי. עכשיו עשית תחקיר מאוחר יותר . הלכת ושאלת אנשי* וגילית שמבי� הקוני* שלה יש 

 14בירה את אנשי* מאוימי*. אי� על זה לא כתבה לא פרסו* לא תחקיר ולא עד אחד כא�. אי. את מס

 15  זה?

 16  הלקוח של. מפחיד ב� אד*.  ת:

 17  אוקי. זאת התשובה להכל?   ש:

 18  לא. מה,  ת:

 19  אני מתנגד לשאלה גברתי.  עו"ד קידר:

 20  זאת התשובה להכל, הלקוח של. מפחיד? בסדר.  עו"ד וא� אמד�:

 21  אני מתנגד לשאלה.     עו"ד קידר:

 22  בשמ. טר* להגשתה? אוקי. עכשיו הא* את קראת את כתבי ההגנה שהוגשו  עו"ד וא� אמד�:

 23  קראתי הכל כ�.  העדה, גב' שפורר:

 24  קראת הכל?  ש:

 25  כ� אני יודעת,  ת:

 26אני אגיד ל. אני אגיד ל. כ.. בדר. כלל בדר. כלל למעט בתביעות דיבה, בדר. כלל אנשי*   ש:

 27לא אכפת לה* איזה כתבי טענות מגישי*. קוראי* לא קוראי*, מבקשי* להעביר. בתביעות דיבה 

 28  דעת בדיוק מה אתה כותב. בטח הנתבעי*.כול* רוצי* ל

 29כ� אבל אתה יודע זה כל כ. מעיי2. אתה יודע כמה ההלי. הזה נמש. כבר? ג* אני מזכירה   ת:

 30  ל. שהגשנו לדעתי שני כתבי הגנה,

 31  לא. לא. אני מדבר,  ש:

 32  ומתוקני* וזה  ת:
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 1  נכו�.  ש:

 2  כ� אז אני קוראת הכל אבל לפעמי* אני מדגלת שורה פה ש*.  ת:

 3נתי. אוקי. אבל בגדול ג* שכשיוצגת על ידי טלי ליבנה שהגישה את כתב ההגנה הראשו� הב  ש:

 4  וג* כשיוצגת על ידי עור. די� קידר קראת את כתבי הטענות?

 5  כ�.  ת:

 6  עכשיו, תגידי לי, את גאה בפוסטי* שפרסמת על חברת אורב� ?  ש:

 7  כ�.  ת:

 8  את חושב שהיה חשוב מבחינה ציבורית לפרס* אות*?  ש:

 9  . כ�. מה למה פרסמתי?כ�  ת:

 10  תכ2. תכ2 נברר למה פרסמת  עו"ד וא� אמד�:

 11  אוקי.  העדה, גב' שפורר:

 12    את חושבת שהפרסומי* שירתו תפקיד ציבורי חשוב?  ש:

 13  כ�.  ת:

 14  הבנתי. עכשיו תראי,  ש:

 15  אני מקווה אתה יודע ככל שה, ככל שהצלחתי להגיע לאנשי*.  ת:

 16 17.5בתארי. שאינו ידוע בדיוק לתובעת כנראה לכתב התביעה הראשו� אומר כ.:  9סעי2   ש:

 17 38פרסמה הנתבעת סטטוס בד2 הפייסבוק שלה, ועכשיו אני מצטט: "מציעי* לכ* תמ"א  18.5או 

 18בבניי�. אל תסכימו להצעות של חברת יזמי*. שומר נפשו ירחק וצר לי אני מנועה להסביר". עכשיו 

 19לכתב ההגנה של. הראשו� של. כתוב:  49עי2 אני מסתכל על כתב ההגנה הראשו� של. ואני פותח ס

 20? 9לכתב התביעה. עכשיו תסבירי לי כא� ועכשיו מה בדיוק הכחשת בסעי2  9מוכחש האמור בסעי2 

 21  פרסמת והכחשת שיש ל. ד2 פייסבוק?

 22  לא. לא. תקשיב.  ת:

 23  כ�?  ש:

 24מות אני מנסה להיות בשני* האחרונות בהליכי* המשפטיי*. נשגב מבינתי מה שקורה באול  ת:

 25מערכת המשפט מבחינת זה ומבחינת המציאות. מעול* לא הכחשתי שו* דבר שפרסמתי ואני לא 

 26מכחישה ג* את הפוסט הזה. הא* הדר. שבה זה פורס* או הדר. שבה כתבת* את זה בכתב 

 27התביעה , זכה לתגובה מצד עורכי הדי� שלי מוכחש האמור לעיל?,  זה תשאל את עורכי הדי� שלי. 

 28מה זה מוכחש. אני לא מפרסמת, אני לא מכחישה שו* דבר שאני מפרסמת למ� היו*  אני לא יודעת

 29הראשו� אנחנו מדברי* כא� על פוסטי* שפרסמתי אני כותבת בפייסבוק על פוסטי* שפרסמתי. 

 30  הא* שמעת אותי אי פע* מכחישה כזה דבר?

 31  כ�. הנה בכתב התביעה,  ש:

 32  לא, לא יודעת,  ת:
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 1  עכשיו,עכשיו תראי, את אמרת   ש:

 2ניסוחי* משפטיי*. הא* פרסמתי את זה כמו שעורכי הדי� חושבי* שהייתי צריכה לפרס*,   ת:

 3הא* זה הוצג כהלכה בכתב התביעה. לא יודעת, אז כותבי* מוכחש האמור לעיל. אני לא מכחישה 

 4  דברי* שפרסמתי. נקודה. 

 5  הבנתי. עכשיו,  ש:

 6  זה השפה המשפטית שלכ* אגב.  ת:

 7  גע תשאל את עורכי הדי� שלי. את אמרת לפני ר  ש:

 8  או תביא את ליבלי. תשאל אותה.   ת:

 9אני פשוט רוצה לחדד את זה. חסיו� עור. די� לקוח שיי. ללקוח, והוא רשאי בכל רגע להסיר   ש:

 10  אותו. הא* את התכוונת כרגע,

 11  אה לא.   ת:

 12  שאת הסרת את ה,  ש:

 13  לא.  ת:

 14  אז לא התכוונת?  ש:

 15  לא.  ת:

 16  אז לא התכוונת,  ש:

 17  תה רואה אני לא מבינה את הניואנסי* האלה שלכ*, גדול עלי.א  ת:

 18  הייתי מנומס אלי. ולא, פשוט הבאתי את טלי ליבלי. בפע* הבאה.   ש:

 19  אה הבנתי.  ת:

 20  אוקי. בואי נחזור כי אנחנו נעשה את זה עכשיו לגבי כל הפוסטי* בשני כתבי ההגנה.  ש:

 21  אי� בעיה.   ת:

 22  אוקי,  ש:

 23  כל הפוסטי*.הדפסתי ל. את   עו"ד נווה:

 24  סליחה אתה מנהל לי את החקירה הנגדית מר נווה?  עו"ד וא� אמד�:

 25  לא אבל אני רוצה לדייק. אבל אני רוצה לדייק לגבי התשובות שלי.   ת:

 26  אדרבא.  עו"ד וא� אמד�:

 27  לא, אני יכולה,  העדה, גב' שפורר:

 28  אני חשבתי שסיימת את התשובה של..  עו"ד וא� אמד�:

 29. לא. אז אני יכולה להגיד ל. לגבי פוסט מסוי* א* פרסמתי או לא. אני לא   העדה, גב' שפורר:

 30לא רואה אבל את הטענה שלכ* בכתב התביעה כפי שהיא מוקראת, ואני לכ� לא יודעת מה זה 

 31  מוכחש האמור לעיל.
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 1אני אפנה אות.. אז עכשיו זה בדיוק מה שאני אברר. בדיוק מה שאני אברר. הנה כתב   ש:

 2תגידי לי עכשיו מה מתוכו את מכחישה? עכשיו רק שתדעי ל., מאחר  9נה סעי2 התביעה הראשו�. ה

 3ואני מנוסה אני נזהר כשאני מצטט, אני לא מוסי2 שו* טענה על הדבר. רק את העובדות שקשורות 

 4  לפרסו*.

 5  כ� אבל יש,  ת:

 6  בדיוק כנגד חכמולוגי* כמו..   עו"ד וא� אמד�:

 7י מנסה לשמור על שקט יחסית למה שעור. די� וא� גברתי, למה יש בזה צור.? אנ  עו"ד קידר:

 8  אמד�,

 9  ג* אני מנסה.   העדה, גב' שפורר:

 10  ותאמינו או לא ג* הוא מנסה.   כב' הש' ערקובי:

 11  לא. לא. הוא מחמ* הוא מחמ*. תכ2 זה יבוא.   העדה, גב' שפורר:

 12  כ� גברתי.  כב' הש'  שפורר:

 13ולכ� אולי כתבו ל. (הפרעה) אולי לא  תראה אני לא יודעת לגבי התארי.,  העדה, גב' שפורר:

 14. אני מניחה 17.5�דייקת בתארי. אני לא יודעת. אתה רואה כנראה לא ידוע בדיוק לתובעת כנראה ב

 15 38שבגלל זה הכחישו ל., לא שאני יודעת להיכנס לראש של משפטני* כאמור. מציעי* לכ* תמ"א 

 16  תבתי את זה. בבניי�, אל תסכימו להצעות של חברת יזמי*, נשמע שאני כ

 17  אוקי.  ש:

 18  נשמע כמילותיי.  ת:

 19  את רוצה להסתכל על הפוסט?  ש:

 20  תביא את הפוסט.   ת:

 21הנה הוא פה. הוא לא הל. רחוק הפוסט הזה.  הנה הוא פה. עכשיו את יודעת למה כתבתי   ש:

 22שאני לא יודע בדיוק? כי בפיסבוק לא תמיד אחרי שהסטטוס ר� ויש מלא פרסו*, לא תמיד אתה 

 23  חזר בדיוק מתי הוא פורס*. זו הסיבה. יכול לש

 24  אולי אתה לא מספיק בקיא בפייסבוק.  ת:

 25  את צודקת.  ש:

 26  אני, אני, אני טוב זה פוסט שלי נראה לי. מה אני אגיד לכ* נו. זה פוסט שלי.   ת:

27�אוקי. עכשיו אני הייתי מצפה שתגידי אכ� אני פרסמתי. אני ג* בדקתי ופרסמתי דווקא ב  ש: 

 28בזה, ואפילו את יכולה לשחזר את השעה, ואני עומדת מאחורי כל מילה. אמת  או 15�או ב 14

 29דיברתי. זה משרת תפקיד ציבורי חשוב. סוני כמו שהיה אומר מקס וור. בואי נראה אות.. למה לא 

 30  ?9כתבת את זה? למה מוכחש האמור בסעי2 

 31יודעת מה אז אמרתי ל. שיש דברי* שעורכי הדי� שלי מנסחי* בזה ואני לא תמיד   ת:

 32  שיקוליה* המשפטיי* עד הסו2 ואני נוטה להאמי� בשיקולי* שלה*.
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 1  סליחה לא אמרת לה* חבר'ה אני פרסמתי בד2 פייסבוק,  ש:

 2  אני מתנגד לשאלה הזאת. יש חיסיו� עור. די� מול לקוח.  עו"ד קידר:

 3  אני לא זוכרת מה אמרתי לה*.   העדה, גב' שפורר:

 4  להחליט,היא יכולה   עו"ד וא� אמד�:

 5  לא. לא. לא,  עו"ד קידר:

 6  סליחה עור. די� קידר,  כב' הש' ערקובי:

 7  קוד* תשמע את השאלה.  עו"ד וא� אמד�:

 8  שמעתי את השאלה.   עו"ד קידר:

 9קוד*. קוד* היא תשמע את השאלה במלואה ואחרי זה היא זו שתבחר אחרי שהיא   עו"ד וא� אמד�:

 10ו� הוא שלה ולא של., אז היא תבחר א* היא רוצה יודעת שהיא יכולה לענות או לא לענות ושהחיסי

 11  לענות או לא לענות. 

 12  ההתנגדות תישאר.  עו"ד קידר:

 13  כ�. אז הגברת שפורר א* זה נורא חשוב ל. השאלה, אז אל תעני. יש התנגדות.   כב' הש' ערקובי:

 14הא* לא אמרת לגברת ליבלי. מה את מכחישה אותו? אני פרסמתי אני גאה. זה ד2   ש:

 15  וק שלי,הפייסב

 16  יש לי כעצת עור. הדי� שלי יש לי חסיו�,  ת:

 17אל תעני. אל תעני. אל תעני. אני מתנגד לשאלה גברתי. יש חיסיו� עור. די� לקוח.   עו"ד קידר:

 18  זה חסיו� מוחלט שכתוב בחוק ואי אפשר לשאול עליו שאלות בחקירה נגדית.

 19מגלה כל פע* מחדש (רעשי*).  חברי לא יודע משפטי*. זה מצער אותי כי אני  עו"ד וא� אמד�:

 20  החיסיו�, החיסיו� של הלקוח,

 21  סליחה. אדוני? אדוני? מה הבעיה?  כב' הש' ערקובי:

 22  לא לשחק ע* הכבלי*. אני שומע את זה.   מקליט:

 23החיסיו� הוא חיסיו� של הלקוח שבכל רגע שהוא רוצה יכול להסיר אותו.  אז   עו"ד וא� אמד�:

 24  יו אשאל אות., את לא רוצה. אוקי.השאלה היא מאוד פשוטה, אני עכש

 25  אז את רוצה להסיר את ה, סליחה רגע. את רוצה להסיר את החיסיו�?  כב' הש' ערקובי:

 26  לא. לא.  העדה, גב' שפורר:

 27  תודה רבה. בוא נתקד*.  כב' הש' ערקובי:

 28לכתב התביעה הראשו�. תסתכל  16תראי. עכשיו נעבור לפרסו* השני סעי2   עו"ד וא� אמד�:

 29  כא� אפילו דייקנו בשעה. בבקשה. 

 30  אתה אומר. אני לא יודעת.  העדה, גב' שפורר:

 31  טוב. יכולת לבדוק.  ש:

 32  יכול להיות שבדקתי והגעתי שלא, אני לא יודעת מה היה שמה.   ת:
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 1עכשיו א* גברתי מתכוונת לצאת להפסקה, אז שתודיע לי מראש, אני אכוו� ככה   עו"ד וא� אמד�:

 2  שאנחנו נשתדל לסיי* נושא.

 3  \אני חייבת לצאת להפסקה. כ� יש לי פגישה. אבל  ' הש' ערקובי:כב

 4  מתי רק בער. גברתי?  עו"ד וא� אמד�:

 5  .11:00  כב' הש' ערקובי:

 6  ?11:00  עו"ד וא� אמד�:

 7אני אצא אבל, אבל אדוני לא אמר שהוא, החקירה שלו שעה, בי� שעה  11�חמישה ל  כב' הש' ערקובי:

 8  לשעתיי*?

 9  לא, אמרתי אני לא יודע. אני לא הבטחתי.   עו"ד וא� אמד�:

 10  ועכשיו אחרי שהוא התחיל?   כב' הש' ערקובי:

 11  לא הבטחתי שו* דבר. אוקי.   עו"ד וא� אמד�:

 12  את פרסמת את הפוסט הזה?  ש:

 13  נראה לי שכ�.  ת:

 14  נראה ל. שכ�.  ש:

 15  כ�.   ת:

 16ניסיונות  אני אומר ל. שבקד* המשפט הראשו� עמד כא� עור. הדי� של. ואחרי כל מיני  ש:

 17  התחמקות כאלה ואחרי*, 

 18אני מבקש גברתי שחברי יפסיק לתת לי ציוני*. מקוד* הוא אמר שאני לא מבי�   עו"ד קידר:

 19  במשפטי*, עכשיו הוא אומר מה אני עושה,

 20  תודה. תודה.  כב' הש' ערקובי:

 21  תו. אז כשאתה אומר שהחיסיו� הוא מוחלט זה לא נכו�. ללקוח מותר להסיר או  עו"ד וא� אמד�:

 22החיסיו� הוא מוחלט עד שהלקוח מסיר אותו וא� אמד�. עובדה שההתנגדות   עו"ד קידר:

 23  התקבלה. 

 24  עור. די� קידר,  כב' הש' ערקובי:

 25ההתנגדות לא התקבלה. העדה הודיעה שהיא לא רוצה להסיר את החיסיו�. יש   עו"ד וא� אמד�:

 26  הבדל.

 27בינה למה אתה, למה הוא מצליח להגיע אלי.. סליחה רגע. עור. די� קידר אני לא מ  כב' הש' ערקובי:

 28  אז הוא אמר. עור. די� וא� אמד� סליחה זה לא מכובד לזרוק הערות.

 29  לא אבל,  עו"ד וא� אמד�:

 30  סליחה!  כב' הש' ערקובי:

 31  אבל זה מה שהיה כא�.  עו"ד וא� אמד�:

 32  סליחה? סליחה.   כב' הש' ערקובי:
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 1  זה מה שאתה,  עו"ד קידר:

 2  ה? סליח  כב' הש' ערקובי:

 3  וגברתי שאלה ושאלה ושאלה,  עו"ד וא� אמד�:

 4  סליחה? סליחה. תודה.   כב' הש' ערקובי:

 5  אתה ג* מכחיש עובדות? חבל.  עו"ד וא� אמד�:

 6  סליחה. תודה. אל תענה. בבקשה.   כב' הש' ערקובי:

 7  עכשיו אתה ג* אומר לא אמת?  עו"ד וא� אמד�:

 8לשלוט ברוח. ולא להעיר הערות עוקצניות. זה עור. די� וא� אמד� תעשה מאמ�   כב' הש' ערקובי:

 9  יעזור לנו מאוד להתקד* ע* החקירה במהירות פשוט,

 10תראה אני ע* הקלטה אז אני, א* זה לא הייתה הקלטה הייתי אומר ל. מה דעתי   עו"ד וא� אמד�:

 11  על התרגילי* מהסוג הזה.

 12  איזה תרגילי*?  עו"ד נווה:

 13א� אמד� תמנע. סליחה? זה מפריע לי. תמנע בבקשה, סליחה תודה אדוני עור. די� ו  כב' הש' ערקובי:

 14  עור. די� וא� אמד� תמנע בבקשה מהערות.

 15  תודה גברתי.  עו"ד וא� אמד�:

 16אני מצטט את הדברי* הבאי* כפי שה*  2015בדצמבר  27�בעמוד  לפרוטוקול מ  עו"ד וא� אמד�:

 17  מופיעי* בפרוטוקול,

 18  תביא לראות.  העדה, גב' שפורר:

 19  א כוח..מדברי ב  ש:

 20  אתה מדבר על באי כוחי האלו או הקודמי*?  ת:

 21האלו. האלו. לא טלי ליבלי.. עור. די� קידר עמד כא� הוא ולא מלא. הוא ולא סרח, הוא   ש:

 22עצמו וסרו. והוא אומר כ.:" כל הציטוטי* שפורטו בכתב התביעה פורסמו על ידי הנתבעת. מה 

 23. הציטוטי* שחברי הביא והאימרות שחברי שמופיע בד2 הפייסבוק של הנתבעת זה מה שפרסמה"

 24  פירט בכתב התביעה המתוק� אלה דברי* שכתבה הנתבעת בעמוד הפייסבוק. 

 25  נו אז מה אתה רוצה?  ת:

 26  פוסט כתב תביעה,�אני מנסה להבי� ואני עוד פע* אחזור ואני אל. את. פוסט  ש:

 27  פוסט א* עכשיו סגרת הכל ב, �אבל לא צרי. ללכת פוסט  ת:

 28אני מנסה להבי� עוד פע*. את ניסית לבוא ולהגיד שאולי זה עניי� עורכי דיני*,  לא. לא.  ש:

 29אולי זה עצה מתוחכמת שאת קיבלת מטלי ליבלי. בכתב ההגנה הראשו� ומעור. די� קידר בכתב ה, 

 30אבל עומד כא� עור. די� קידר והוא מאד כועס שאני אומר שנעשה רק אחרי שאני דאגתי שבית 

 31ענות לשאלה הזאת. לכאורה עשה את זה בצורה וולונטרית והוא אמר אי� בכלל המשפט ילח� עליו ל

 32מחלוקת. ד2 הפייסבוק שלה. הפרסומי* פרסומיה ומה שציטטת בכתב התביעה המתוק� שזה עוד 
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 1כמה פוסטי* כי חזרת על הציטוטי* מכתב התביעה הראשו�, אלה הדברי* שהיא כתבה. אז מה 

 2? את העיתונאית האמיצה רודפת הצדק שחושבת שכול* צריכי* היה ל. להכחיש בשני כתבי הגנה 

 3  לדעת,

 4  די נו תמשי..  ת:

 5מגיעה לבית המשפט נותני* לה הזדמנות בכתבי טענות להגיד את כל האמת שלה, וכאחרו�   ש:

 6  הפחדני* אומר: זה לא אני, מוכחש. תסבירי את העובדה הזאת. 

 7  לא אבל אמד�,  ת:

 8  נהגת כאחרו� הפחדני,תסבירי את העובדה הזאת למה   ש:

 9  אבל אמד� אני יענה ל. תית� לי לענות.  ת:

 10  רגע סליחה. היא רוצה לתת ל. תשובה לא?   כב' הש' ערקובי:

 11  נכו� גברתי צודקת.  עו"ד וא� אמד�:

 12  כ� גברתי.  כב' הש' ערקובי:

 13מה אני לא מבינה מה אתה רוצה? אתה מבי� כמה אתה מתעסק לפעמי*   העדה, גב' שפורר:

 14חנו מדברי* כא� על זה שאני מאשרת את כל הפרסומי* בפייסבוק שלי. עורכי הדי� שלי בתפל. אנ

 15מאשרי* לי את כל הפרסומי* בפייסבוק שלי ואתה סליחה על הביטוי, אוכל כא� ומבזבז לנו את 

 16המוח ומבזבז לנו את הזמ�. מה אתה רוצה לא הבנתי? מישהו הכחיש ל.  אי פע* את הפרסומי* 

 17  האלה?

 18  את. בשני כתבי הגנה.  אמד�:עו"ד וא� 

 19לא. אומרת ל. עוד פע* אנילא בקיאה בניואנסי* המשפטי* הקטני* שקשורי*. נגיד, אתה   ת:

 20יודע מה, דיברת פה בדיו� הראשו� על ההיפוכי* של. מה היפוכי* של.. עד עכשיו לא הבנתי תשעי* 

 21ת. לא יודעת מה זה אחוז מהדיוני* שהיו פה. התחלתי להבי� מה שאת* מדברי* בדיוני הוכחו

 22מוכחש האמור לעיל. אולי הכחישו ל. את הניסוח את הפירוט, את השעה, אי� לי מושג. אני לוקחת 

 23אחריות לגבי כל הפוסטי* שכתובי* בפייסבוק שלי. מה אתה רוצה יותר מזה לא הבנתי? אתה רוצה 

 what ever.   24להוכיח נזק, תוכיח נזק. מה אתה רוצה יותר מזה? או דיבה או 

 25  תראי ל. יש אצטלה. ג* עצמית,  ש:

 26  כ�?  ת:

 27וג* כל החברי* של. שמעלי* אות. ללא הפסקה לראיונות, דואגי* לפמפ* את הדבר הזה   ש:

 28שלא  ,in your faceכאילו את איזה סוג של עיתונאית אמיצה שלא מפחדת מא2 אחד. שכותבת  

 29מפחדת מנוחי דנקנר, שלא מפחדת מרני רהב. והנה בא מישהו לדעת. פושע. חלאת המי� האנושי 

 30ו(לא מוב�) את. על פוסטי* שאת אומרת שה* ממלאי* תפקיד חברתי מאוד חשוב וה* חשובי* 

 31ובמקו* לבוא ולהגיד, הנני. זו אני. אני כתבתי את הדברי*. לא מלא. ולא שר2. אני עברתי ביו* 

 32באר� מצרי*. את מסתתרת. שני כתבי הגנה אחרי הכחשות שבסו2 העור. די� נאל� לקו* כא�  ההוא



  
 

  
  יפו �בית משפט השלו� בתל אביב 

  אורב� נדל"� י.ד. בע"מ נ' שפורר 22755�06�14 ת"א
  

  2018דצמבר  23  

  

 123

 1ולעמוד, היא פרסמה. מה שציטטת*. ציטטת* נכו� ואני שואל אות. למה לא עשית את זה מהיו* 

 2  הראשו� וג* למה לא עשית את זה בפע* השנייה?

 3  מוכחש האמור לעיל לכל השאלה של..   ת:

 4וקי. זאת תשובת.? מאה אחוז. תודה רבה. עכשיו רק א* תחזירי לי את כתב א  עו"ד וא� אמד�:

 5  התביעה. אני רואה שהשארתי אותו אצל..

 6  שלא תיקח לי מסמכי* שלי. בבקשה.  העדה, גב' שפורר:

 7  זה מה שקורה תו. כדי חקירה, הדברי*,  עו"ד וא� אמד�:

 8  כ� מתבלבלי*.  העדה, גב' שפורר:

 9  . אל תדאגילא. זה בסדר  עו"ד וא� אמד�:

 10  אנחנו סבלני* בנאמבר.  העדה, גב' שפורר:

 11 60לכתב התביעה הראשו� ואת בסעי2  16אוקי יופי. עכשיו את, זה היה עמוד, זה היה סעי2    ש:

 12לכתב התביעה. ואני אשאל  16לכתב ההגנה הראשו� כותבת כהיי לישנה: מוכחש האמור בסעי2 

 13  ג* אחרי הדברי* של עור. הדי� של. בדיו�, אות. עוד פע*. תסתכלי, היו* את מכחישה משהו?

 14  איזה סעי2?  ת:

 15  בדצמבר. 27�מ  ש:

 16  איזה סעי2?  ת:

 17  . מכחישה משהו?16אצלי   ש:

 18אני אומרת ל. עוד פע*, אני לא יודעת לגבי השעה, לא יודעת לגבי הניסוח. לא לגבי כלו*.   ת:

 19מדויק. זה נשמע כמו אני לא נראה שאני מכחישה את הפוסט הזה. אני לא זוכרת את הפרסו* ה

 20  משהו שכתבתי,

 21  אוקי עכשיו תראי,  ש:

 22  לגמרי.  ת:

 23תסבירי לי אולי אני אקרא את השורה האחרונה כדי שבית המשפט יהיה אתנו. את יודעת   ש:

 24מה אני אקרא את כל הפוסט ברשות גברתי. הדברי* מוקלטי* אבל: "אז חברת מיזמי* זו והתמ"א 

 25את כנראה מתכוונת לפוסט הראשו�, משווקת עכשיו פרויקט מגורי* בש* מיזמי* בפארק  38

 26קשת שוב להזהיר. אל תתעסקו ע* מיזמי* היא חברה מפוקפקת. לצערי אני בקריית שלו* ואני מב

 27מוגבלת ביכולת להסביר את עצמי אבל יש הרבה אנשי* שיודעי* למה. למשל, שוטרי* מימ"ר תל 

 28אביב, שוטה חובל, רו� חולדאי, שלו* מיכאלשווילי מ"מה קשור", בנלו זה כדורגל�, ועוד בקשה עשו 

 29  סתב. בערב חג בשביל לייקי*.לא שווה לה  shareלזה 

 30  נכו�.   ת:

 31  יופי, אז קוד* כל,  ש:
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 1לא. אבל רגע. רגע. זו דוגמה מצוינת למקו* שבו מיזמי* ודיגמי מתערבבי* כ�? כי קריית   ת:

 2שלו* זה פרויקט שבו דיגמי נחקר על סחיטה באיומי* של כמה משפחות במשטרה ופתאו* מיזמי* 

 3  לי לכתוב את הפוסט. משווקת אותו. זה אגב לדעתי מה שגר*

 4דבר. קוד* כל תסבירי  �הבנתי. עכשיו אני אקח את הפוסט הזה ואפרק אותו ברשות. דבר  ש:

 5לא שווה להסתב. בערב חג בשביל  shareלי ולבית המשפט למה את התכוונת שכתבת: תעשו 

 6  לייק?  �ל shareלייקי*. קוד* כל מה ההבדל בי� 

�לייק זה סת* ו  ת: share 7ת ה, אתה יודע את הפוסט שיגיע לכמה שיותר אנשי* זה להפי� א 

 8  שיזהו מלעשות עסקי* ע* חברת מיזמי*.

 9יפה. לייק זה כאשר מישהו מוצא ח� בעיניו מה שכתבת. מסכי* ע* מה שכתבת ועושה סימ�   ש:

�של לייק וshare ,10  שהוא ממש לוקח 

 11    ומשת2.  ת:

 12  ומפי� את זה לקבוצת החברי* שלו כולה או חלקה.  ש:

 13. אני מניחה שג* לייק מעלה את תפוצת הפייסבוק. אני ג* לא כזאת מומחית אגב. יש לי כ�  ת:

 14  הרבה חברי* אבל אני לא מומחית כזאת טכנולוגית.

 15בקיצור, את אמרת לאנשי* תראו, אל תעסקו רק לייק מוצא ח� בעיניכ*. ממש תדאגו   ש:

 16  לשלוח את זה,

 17  כ�.  ת:

 18  לכמה שיותר מקומות.  ש:

 19  כ�.  ת:

 20מאה אחוז. עכשיו, איפה העדי* שוטרי* מימ"ר תל אביב שיעידו בתיק הזה? ה*  אוקי.  ש:

 21העדי*. את אומרת אני לא יודעת. אני לא יכולה לגלות. יש אנשי* שיודעי*. איפה השוטרי* מימ"ר 

 22  תל אביב שיודעי* מה שרק את אולי יודעת שיעידו כא�? יבואו? הבאת?  לא.

 23  התנועה הזאת,אני לא יכולה את   כב' הש' ערקובי:

 24  אה סליחה.  העדה, גב' שפורר:

 25  כי אי� שאלה.   עו"ד נווה:

 26השאלה היא איפה העדי* מימ"ר תל אביב שיודעי* על מה את מדברת בפוסט השני נשוא   ש:

 27  התביעה?

 28השוטרי* מימ"ר תל אביב נמצאי* בי� אלה שחקרו את דיגמי במשפט סחר בנשי* הענקי   ת:

 29ה שהגיעו לזה, ה* קיבלו על זה פרסי* בימ"ר תל אביב על המעצר שלו. אלה שגבו ממנו עדויות. אל

 30של הרשת סחר בנשי* הגדולה בישראל שפעלה ברשות דיגמי. אז ה* מכירי* היטב את דיגמי. איפה 

 31  ה* פה? אני לא יודעת איפה ה* פה.
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 1 2006. נעשה אתו הסכ* עד מדינה 2005�יפה, א* כ. את מתכוונת פה, פה. הרי דיגמי נעצרב  ש:

 2  . את כל זה את מסכימה איתי?2007�והעיד ב

 3  זאת אומרת,  2010�2009לא, היה שמה, זה נמש. עד   ת:

 4לא לא. לא מת� העדויות. לא מת� העדויות. והוא מדבר על אירועי* שכול* אירעו לפני   ש:

 5. אז מה שאת מכוונת כא� בשוטרי ימ"ר תל אביב זה על החקירה שה* עשו, שבסופו של דבר 2005

 6  בבית המשפט המחוזי בתל אביב. 2009על  1016מה בכתב אישו* פשע חמור בתיק הסתכ

 7  אני לא זוכרת את המספר כבר.  ת:

 8  אני. תסמכי עלי בעניי� הזה.   ש:

 9  בסדר.  ת:

 10  קבלי את דברתי.  ש:

 11  סבבה.  ת:

 12  לזה את מכוונת? לדברי* שחקרו והובילו לאותו כתב אישו* ב,  ש:

 13חושבת שנחקרה בימ"ר, אני לא בטוחה, של ליבדת חאמד  ג* וג* נגיד על הפרשה שלו, אני  ת:

 14שבה הוא נעצר על סחיטה באיומי* של מישהו שהפריע לפרויקט נדל"� גדול יחד ע* מישהו שעושה  

 15  אתו עסקי* נכו�? 

 16תראי, זה יפה, עדי* נואשי* מתחילי* לעשות את זה. מתחילי* לחזור על כל הנאו* הזה   ש:

 17  ה, אבל את רשאית,על דברי* שלא  קשורי* לשאל

 18  גברתי אני מתנגד,  עו"ד קידר:

 19  עוד פע* תשאל,  כב' הש' ערקובי:

 20  אני מתנגד לאמירות.  עו"ד קידר:

 21  עוד פע* כ�. זה ממש מיותר.   כב' הש' ערקובי:

 22  תעני למה ששואלי* אות..  עו"ד וא� אמד�:

 23  לא, אז תשאל.   עו"ד קידר:

 24  אני שואל, אני שואל.   עו"ד וא� אמד�:

 25  השאלה ארוכה לא הבנתי מה השאלה.  שפורר: העדה, גב'

 26  יפה. עכשיו אני אשאל אות. ככה,  עו"ד וא� אמד�:

 27  סליחה רגע עור. די� וא� אמד�.  כב' הש' ערקובי:

 28  כ�?  עו"ד וא� אמד�:

 29אני, א* כל פע* שאדוני יעיר איזה הערה מיותרת אני יעצור אוו. אני לא מסכימה   כב' הש' ערקובי:

 30  תשחיל איזה הערה עוקצנית. אני מבקשת שתימנע. תתקד*.שאתה באמצע המשפט 

 31  יפה.עכשיו רו� חולדאי יודע?  עו"ד וא� אמד�:

 32  מי זה דיגמי?  העדה, גב' שפורר:
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 1  אני לא יודע. את כותבת כא�,  ש:

 2  מי זה מיזמי*?  ת:

 3תראי את כותבת, הקראתי ל. ואת אומרת: אני לא יכולה, תכ2 אני אגיע, אני לא יכולה,   ש:

 4יכולה להסביר, אבל יש הרבה אנשי* שיודעי*, אחד האנשי* שיודעי* הוא רו� חולדאי.  כ�?  אני לא

 5  הוא יודע? לשיטת.? כ�. עכשיו את קוראת מחשבות?

 6  רגע ת� לה לענות.  עו"ד קידר:

 7  קידר תעשה מאמ�.   כב' הש' ערקובי:

 8  אבל הוא לא נות� לה לענות גברתי.  עו"ד קידר:

 9  לתת לי לנהל את ההלי.. אני נורא מבקשת. מספיק. תודה. כ�? תעשה מאמ�  כב' הש' ערקובי:

 10תקשיב, אני באמת לא זוכרת למה כתבתי שמה את רו� חולדאי אבל אני   העדה, גב' שפורר:

 11מניחה שא* כתבתי את רו� חולדאי דייקתי כי אי� עלי שו* טענות לטעות עובדתיות לשו* דבר 

 12  ות,מהכתבות שלי והפוסטי* שלי. אתה טוע� לפרשנ

 13  תראי,  ש:

 14  שנייה. רגע. רגע ת� לי לענות עד הסו2,  ש:

 15  עד הסו2. עד הסו2 המר.   ש:

 16אז אני מניחה שידעתי שרו� חולדאי יודע ופניתי אליו ואני מניחה את תגובות בשוט2   ת:

 17שאלתי אותו ג* על דיגמי. אז כ�. א* שמתי אותו ש* הוא יודע. הא* אני זוכרת למה כתבתי אז 

 18  זוכרת. שהוא יודע? לא 

 19אוקי תראי שמישהו כותב פוסט ואומר, ואני תכ2 אחזור לזה. אני לא יכול להסביר למה.   ש:

 20אבל יש אנשי* נכבדי* חלק* יותר חלק* פחות נשואי פני*. ראש עיריית תל אביב אז וג* לחמש 

 21 השני* הקרובות יודע. אז ב� אד* ליימ� אומר תשמע א* הגברת הזאת נוקבת בש* של רו� חולדאי,

 22כנראה שיש דברי* בגו. עכשיו את לא הבאת את רו� חולדאי לכא�, את ג* לא מסוגלת כרגע להגיד 

 23  לי למה כיוונת,

 24  לא מסוגלת,  ת:

 25  סליחה גברת, אני מבקשת תחכי עד שהוא יסיי* את השאלה.   כב' הש' ערקובי:

 26  בסדר טוב. אבל אני לא זוכרת את כל החלקי* של השאלה.   העדה, גב' שפורר:

 27סליחה את ג* היו* לא מסוגלת להגיד לי מה בהקשר הפוסט הזה רו� חולדאי ידע   וא� אמד�:עו"ד 

 28  או לא ידע. את אומרת אולי הוא ידע בקשר לשוטה אולי.

 29  והשאלה?   כב' הש' ערקובי:

 30  זו השאלה.  עו"ד וא� אמד�:

 31  מה השאלה?  כב' הש' ערקובי:

 32  מה השאלה?  העדה, גב' שפורר:
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 1  . למה לא הבאת את רו� חולדאי? סת* דפקת את הש* שלו,זו השאלה  עו"ד וא� אמד�:

 2עדי* לכא� היו* נכו�?  ג* לא הבאנו את כל  150תראה, יכולנו ג* להביא   העדה, גב' שפורר:

 3  סוחרי הנשי*? איפה, למה אתה לא שואל אותי איפה רמי סבג?,

 4  את, את הגשת,  ש:

 5  סליחה אדוני תרשה לה להשיב.  כב' הש' ערקובי:

 6איפה כל האנשי* שבאי* ליפו? איפה כל החברי* שהוא העביר לה*   שפורר: העדה, גב'

 7  מעטפות וסחט בנדל"�? למה לא הבאתי אות*,

 8  איפה ה* באמת? למה לא הבאת אות*?   ש:

 9  עדי*.  150יכולתי להביא   ת:

 10  נכו�.  ש:

 11  לא רצינו לבזבז את הזמ� של בית המשפט אני מניחה. אבל אני לא מסירה חיסיו�.   ת:

 12  ראי,ת  ש:

 13  לא מסכימה להסרת חיסיו�.  ת:

 14  את הגשת. את הגשת בקשה להביא א* אני זוכר נכו� עשרי* ומשהו עדי*,   ש:

 15  כ� רציתי להביא מאה. תאמי� לי, כולל שלו* מיכשווילי.   ת:

 16  תכ2 נגיע לשלו*,  ש:

 17  תגיע אליו.  ת:

 18  תכ2 נגיע לשלו*.  ש:

 19  בסדר גמור.   ת:

 20  חשבות?לפני זה אני אשאל אות. את קוראת מ  ש:

 21  לא.  ת:

 22יופי. יש ל. את רו� חולדאי או� רקורד. או� רקורד בתחקיר של. בראיו� של. במשלוח   ש:

 23  שאלות שאומר משהו בעניי� מיזמי* או מר דיגמי?

 24  לא זוכרת. יש מצב. לא זוכרת.  ת:

 25אוקי. עכשיו כשאת גומרת תחקיר למשל כמו תחקיר על שוטה כמו תחקיר על דיגמי, את   ש:

 26  ל החומר? את זורקת אותו לפח לצפרדע הקרובה או שאת שומרת בצורה מסודרת?גורסת את כ

 27לרוב. לרוב אני שומרת הכל. יש המו� דברי* שהולכי* לאיבוד בדר. אבל לרוב שומרת הכל.   ת:

 28אני את� ל. דוגמא במקרה של דיגמי, לצערי עזבתי את עיתו� האר�, חלק מהחומרי* נשארו שמה 

 29ילי* כולל חלק מהקלטות שלא הצלחתי לשחזר אבל למזלי יש לי את בתו. המחשב שלי כולל מי

 30  הרוב איתי. 

 31עדי* זה מיותר. היה כא� דיו� ואני הצעתי לבית  22יפה. עכשיו אני חשבתי שלהזמי�   ש:

 32המשפט ולעור. די�, אמרתי דבר כזה, תראו זה מחולק כא� לקבוצות נושאי*, תיקחו בהתחלה מכל 
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 1נושא עד. תעידו רק שבעה עדי*, וא* תחשבו שאות* שבעה עדי* לא מספיקי*, תביאו את השאר. 

 2חנו רוצי* את כל העדי* ללא יוצא מ� הכלל, עכשיו שגברתי תזמי� אות*. בית התנגדו אמרו אנ

 3היו נותני* ל.. את ריסנת את  40א* היית מבקשת  30המשפט הזמי� אות*.  א* היית מבקשת 

 4  עצמ.? 

 5  אני מתנגד לשאלה גברתי.   עו"ד קידר:

 6  רגע אני אתנגד.  העדה, גב' שפורר:

 �7 אלמנט שהוא הנחה שהיינו נותני* לה, הנחה שאנחנו לא,  אי� לא. לא. אבל יש כא  כב' הש' ערקובי:

 8  החלטה,

 9  אנחנו לעול* לא נדע.   עו"ד וא� אמד�:

 10  נכו�,  כב' הש' ערקובי:

 11עדי*, א* היינו מבקשי* ג*  22�אנחנו יכולי* להניח בסופו שגברתי נתנה את ה  עו"ד וא� אמד�:

 12  מאה כנראה שגברתי הייתה נותנת מאה. 

 13  אז אני לא יודעת מה הייתי נותנת,  ערקובי:כב' הש' 

 14  אני ג* לא יודע. אני ג* לא קורא מחשבות או חוזה עתידות.  עו"ד וא� אמד�:

 15יפה. אז עור. די� וא� אמד� סליחה, השאלה הקונקרטית זה הא* בנושא הבאת   כב' הש' ערקובי:

 16  העדי* ריסנת את עצמ.. זאת השאלה הקונקרטית בלי כל מה שהיה מסביב?

 17אבל, אוקי. אני מבינה את השאלה אבל שוב אני מרגישה שאת*, וא� אמד�   עדה, גב' שפורר:ה

 18שואל אותי המו� שאלות שעניינ� בהתייעצות משפטית ע* עורכי דיני ואני לא מבינה למה אני צריכה 

 19  לענות עליה*. 

 20  מיליו� שקל, 1.6לא. תראי. שמישהו תובעי* אחד על   עו"דו וא� אמד�:

 21  אתה רוצה לדייק. תדייק. א* אתה לא מדייק, תעגל למעלה.   685  פורר:העדה, גב' ש

 22אל2 שקל. שטוע� שזו תביעת סלאפ וטוע� שזו   685את צודקת. את צודקת. מליו�   עו"ד וא� אמד�:

 23תביעה כוזבת. שטוע� שרודפי* אחריו וטוע� שמאיימי* עליו ויש לשיטתו, כמו שאת לכאורה כותבת 

 24עדי* טובי*. לא כל העברייני* האלה שהצגת כא�, אלא אנשי* מכובדי*  בפוסט וטומנת באמתחתו

 25  רו� חולדאי, שלו* מיכאשווילי,

 26  איזה עברייני*? למה אתה לא,  ת:

 27  דווקא אות*,  ש:

 28  סליחה את אנשי העסקי* שעלו לכא� אתה קורא לה* עבריי�? לא הבנתי.   ת:

 29  מה?  ש:

 30  את אנשי העסקי* שהעידו פה?  ת:

 31סקי* לא. אבל את התעקשת להביא אנשי* שבעיני. ע* עברייני*, העור. לא. את אנשי הע  ש:

 32  די� של. קרא לה* החבורה. בעיניי. שוטה עבריי�. בעיני. אדו� מור עבריי�,
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 1  הוא עבריי� הוא הורשע.   ת:

 2  הוא עבריי� הורשע בשחיתות.  עו"ד קידר:

 3חולדאי ואת שלו* בסדר. אז עכשיו אני שואל עכשיו אני שואל. את רו�   עו"ד וא� אמד�:

 4  מיכאלשווילי דווקא לגביה* את ריסנת את עצמ.? אוקי.

 5  רגע. והתשובה?  כב' הש' ערקובי:

 6  אני לא יודעת אי. לתרג* את ההבעה הזאת. כ�.  העדה, גב' שפורר:

 7בתביעה הלא  2את לא יודעת. אוקי. עכשיו תראי. תראי. יש פוסט ספציפי. הפוסט מספר   ש:

 8בפוסט הספציפי הזה את עצמ. כשאת יושבת, אני לא יודע איפה, בחדר.,  .2.6.14הוא הפוסט מיו* 

 9באיזה מערכת, בבית קפה, בבית משפט בתיק אחר, את עצמ. ובשר. הקלדת את השמות רוני 

 10חולדאי, מיכאלשווילי וב� לואיז. לא אני. את. עכשיו אני שואל, א* בפוסט ספציפי שאת נתבעת 

 11היקב. אבל לגבי הפוסט הזה את האנשי* שאת הזכרת לא הבאת. עליו, תראי את הבאת מ� הגור� ומ

 12  למה? פרט לפרצ2 פרצופי* את מסוגלת לתת תשובות?

 13  אני לא יודעת. אני לא זוכרת מה היו השיקולי* בבחירת העדי* שבחרנו להביא.   ת:

 14הבנתי אוקי. עכשיו שלו* מיכאלשווילי, עוד פע* את לא מסוגלת לקרוא את מחשבותיו   ש:

 15  נכו�?

 16  נו? למה צרי. את זה?  עו"ד נווה:

 17  ככה אני רוצה.   עו"ד וא� אמד�:

 18  את ההתחכמויות האלה.  עו"ד נווה:

 19  ככה אני רוצה.  עו"ד וא� אמד�:

 20  אני מתנגד לשאלה גברתי.  עו"ד קידר:

 21  אוקי. א* כל התפקיד שלה הוא לצייר איזה שהוא תיאטרו� באול* היא מיותרת.   עו"ד וא� אמד�:

 22ואתה גדול האנשי* שחשבו שיש כא� מושבעי* ואי� כא� א* אתה ש* לב. אז   עו"ד וא� אמד�:

 23  עכשיו אתה פתאו* נזכר? בסדר. אני אשטו2 האלה. 

 24  א* חברי מודה שהשאלה היא מיותרת אז שיוותר על ה,  עו"ד קידר:

 25  אני לא מודה אבל אני אשטו2 הלאה. אני לא מאוהב בכל אחת מהשאלות שלי.   עו"ד וא� אמד�:

 26  תודה. תודה.  ידר:עו"ד ק

 27  יש לי מספיק שאלות נוספות.   עו"ד וא� אמד�:

 28  הרשת תלולה להודות בטעויות.  עו"ד קידר:

 29מה? הא* את שוחחת ע* שלו* מיכאלשווילי בהקשר של אורב� דיגמי מיזמי*,   עו"ד וא� אמד�:

 30  פרויקט מסוי* בתל אביב שאת חושבת שמי מהאנשי* שהזכרתי כעת קשור אליו?
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 1בוודאות ניסיתי לשוחח אתו. הא* שוחחנו בסופו של דבר כ� או לא, אני   פורר:העדה, גב' ש

 2כבר לא זוכרת. זה אני יכולה למצוא בעדויות, בתיעודי* שלי. בוודאות שוחחתי ע* שלו* 

 3  מיכאלשווילי. 

 4  רגע אז אמרת לרגע בוודאות ניסית,  ש:

 5  ולדעתי ע* כל שלישיית אולי "מה קשור".   ת:

 6  ו, ניסית והצלחת?ניסיתי לדבר את  ש:

 7  לא. אני לא זוכרת א* הצלחתי.  ת:

 8  את לא זוכרת א* הצלחת?  ש:

 9  לא.   ת:

 10  זאת אומרת אז א* לא הצלחת, סימ� שאי� ל. מושג מה הוא יודע או לא יודע?  ש:

 11  א* אי� לי,  ת:

 12  א* לא הצלחת לדבר אתו, אז אי� ל. מושג מה הוא יודע או לא יודע?  ש:

 13לא. לכל הפחות הוא יודע, מה, אני מניחה מהדברי* שאמרתי, שכתבתי לו. תראה, שאני   ת:

 14מנסה לתפוס ב� אד*, אני מנסה לתפוס אותו קוד* כל כמה פעמי*. א* זה לא מצליח אני מנסה 

 15לתפוס אותו עוד כמה פעמי*, במיוחד שאני כותבת עליו כמו על שלו* מיכאלשווילי שהוא ב� אד* 

 �16 סיבה לפגוע בו, בטח שלא בהקשר הזה. וא* אני לא מצליחה לתפוס אותו, בדר. ע* ש* טוב ואי

 17  כלל אני מעבירה לו בפירוט את מה שאני רוצה. זאת אומרת שהוא אמור להתייחס לזה בכל מקרה. 

 18  אוקי,  ש:

 19  או להגיד אני לא יודע כ� יודע מה יודע.  ת:

 20המוטב שיושב כא�, שואל את עצמו  עכשיו תראי. הדעת נותנת ג* אני וג* תאמיני או לא,  ש:

 21עכשיו א* גברת שפורר כתבה למר מיכאלשווילי כמו שעיתונאי* עושי* שאלו�. תמיד כותבת כתבה 

 22בעניי� זה וזה. לא הצלחתי להשיג אותו אבל מתבקש בבקשה לענות לשאלות הבאות. הא* רכשת 

 23י פע* ייצגת* וכבר לא דירה מחברת נידר, הא* בשעה שרכשת דירה מחברת נידר, זו חברה שאנ

 24  קיימת,

 25  כ� היא ג* קרסה. היו ש* בלגני* לא? ע* הולילנד ג*.  ת:

 26  כ�.  ש:

 27  זה לקוחות יש, אוי נכו� זה ע* הפליאנסקי.  ת:

 28  את לא מאושרת ע* הלקוחות שלי?   ש:

 29  (צוחקת)  ת:

 30  את לא מרוצה מהלקוחות שלי?  ש:

 31  אתה בוחר אות* יפה.   ת:
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 1תתפלאי. תתפלאי. אני מכיר את הגיל באיסוסיאייש� עצמו. אצל. כול* אשמי*. עכשיו אני   ש:

 2אומר איפה אותו מכתב שאת שלחת לשלו* מיכאלשווילי. היית אומרת תראו היו לי אינדיקציות 

 3כעיתונאית ממקורות חסויי* ממקורות גלויי*, ממקורות שאני לא יכולה לעלות על שמ*, פסק די� 

 4לא אלאה את המקורות. היו לי אינדיקציות ששלו* מיכאלשווילי יודע. ניסיתי להשיג  ציטרי, אני

 5אותו. פניתי אליו, הנה הפנייה ע* השאלות. חזר אלי לא חזר אלי. איפה הקטע הזה בכתב ההגנה או 

 6בתצהיר של. שמספר את זה? בשי* לב שבפוסט הזה את מציגה את שלו* מיכאל שווילי כאד* 

 7  שיודע. 

 8שלו* מיכאלשווילי כתבתי כאד* שיודע ג* בכתבות שלי בעיתו� האר�. הרי הכל  אבל  ת:

 9מבוסס על הכתבות שלי בעיתו� האר� נכו�? לא, לא מבינה מה אתה רוצה? אני לא מבינה באמת? אני 

 10לא מבינה מה אתה רוצה? מה זה איפה? עוד פע*, דברי* שצרפתי או לא צרפתי לדברי* שהגשתי 

 11יו� ע* עורכי דיני. למה לא צרפתי את של* מיכאלשווילי, אי� לי מושג. לא לכא� צרפתי בגלל ד

 12  יודעת. 

 13  הבנתי אוקי יופי,  ש:

 14  אני לא יודעת וג* לא זוכרת בכלל.  ת:

 15את ג* לא יודעת מה הוא יודע או לא יודע? את לא מסוגלת להגיד מה את חושבת שהוא   ש:

 16  יודע?

 17  אני לא זוכרת להגיד מה הוא יודע.  ת:

 18  י. עכשיו ב� לוז היה כדורגל� במכבי תל אביב נכו�.אוק  ש:

 19  כ� עבריי� נכו�?  ת:

 20  אני לא יודע א* הוא עבריי�,  ש:

 21  לא אל תגיד לי לא יודע.  ת:

 22  אני לא יודע. אני ראיתי אותו משחק כדורגל.   ש:

 23  לא. הוא הורשע בהלבנת הו� מאז.  ת:

 24  זה המעט שאני יכול להגיד.   ש:

 25  כ�. כ�.   ת:

 26  ז, ש* עבריי� הוא, כאילו תואר עבריי� הוא תואר חביב עלי.,עכשיו ב� לו  ש:

 27  מה אני יעשה. זאת החבורה שמקיפה את האיש של..   ת:

 28יופי. עכשיו, מה ב� לוז אמור לשיטת. לדעת או לא לדעת? ב� לוז. הנה את מזכירה אותו   ש:

 29  כאד* שיודע. את יכולה לתקוע בי מבטי* עד מחר,

 30  ה? מה השאלה?אני לא מבינה מה אתה רוצ  ת:

 31  שאלתי אות. מה את חושבת שב� לוז יודע או לא יודע?  ש:
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 1אני חושבת שב� לוז מה יודע או מה לא יודע? או יודע, תראה. ב� לוז מאחר שב� לוז למשל   ת:

 2שות2 של דיגמי בקריית שלו*, ובקריית שלו* היו איומי* על דיירי* בסחיטות באיומי*, אז ב� לוז 

 3  . לכל הפחות בענייני סחיטות באיומי*.יודע במה דיגמי מתעסק

 4  את הוכחת שב� לוז הוא שות2 בקריית שלו*?  ש:

 5לא זוכרת מה הוכח, אה שות2? יש את זה ברש* החברות. מה אני צריכה להוכיח. הוכחתי   ת:

 6  לצור. הייעו� המשפטי שקיבלתי לפרסו* הכתבות, אז זה עבר.

 7צת נדל� הוא ישר יודע כל מה שעשו או לא הבנתי אז כל מיני שקונה חלק באיזה שהיא קבו  ש:

 8  עשו מעבר לזה שלא הוכחת מה שאת טוענת בעניי� דיגמי אבל הכל הוא יודע מה שהוא עושה?

 9  אני מתנגד לשאלה.  עו"ד קידר:

 10  לא. זה. זה, סליחה,  עו"ד וא� אמד�:

 11  אני יכול להתנגד?  עו"ד קידר:

 12  כ� בבקשה.   עו"ד וא� אמד�:

 13  הא*, תודה. השאלה  עו"ד קידר:

 14  לא צרי.. לא צרי..  לא צרי.. תקשיב,  כב' הש' ערקובי:

 15היא הציעה את קו המחשבה. היא הציעה את קו המחשבה, עכשיו זה לא מפליא   עו"ד וא� אמד�:

 16  אותי, ככה היא כותבת.

 17וא� אמד�, עור. די� וא� אמד� אתה מוכרח לתת לעוד מישהו לדבר. אתה ג* לא   כב' הש' ערקובי:

 18  לעדה להשיב אבל בבקשה,נות� כמעט 

 19  אני לא נות�? העדה יושבת ונועצת בי עיני עגל ולא עונה.  עו"ד וא� אמד�:

 20  סליחה גברתי. באמת. נו? זה כללי* כבר של יסודות האתיקה באמת.  עו"ד קידר:

 21  היא נועצת בי עיניי* כל הזמ� ככה,  עו"ד וא� אמד�:

 22  וא� אמד�,   עו"ד קידר:

 23  עושה לי פרצופי*.   עו"ד וא� אמד�:

 24  בסדר. אתה לא תגיד על עדה,  עו"ד קידר:

 25  עור. די�?,  כב' הש' ערקובי:

 26סליחה אבל זה מה שהיא עושה, היא יושבת ומסתכלת עלי בעיניי* פעורות ולא   עו"ד וא� אמד�:

 27  משיבה לי.

 28עור. די� וא� אמד�, סליחה אדוני שואל שאלה ובתו. השאלה יש ככה בסאב   כב' הש' ערקובי:

 29טקסט, בתו. הטקסט יש כל מיני דברי* ניואנסי* מסביב. אתה מוכ� בבקשה לשאול רק את 

 30  מסביב?�השאלה בלי להוסי2 את ה

 31  בבקשה. אי� שו* בעיה. אי� שו* בעיה.   עו"דוא� אמד�:

 32  תודה רבה.   כב' הש' ערקובי:
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 1  כל מה שאמרת כרגע על ב� לוז זה הנחה. עכשיו אני זוכר שכתבת,  עו"ד וא� אמד�:

 2  סליחה רגע זו שאלה?  כב' הש' ערקובי:

 3  כ�. זו הנחה. את לא יודעת,  עו"ד וא� אמד�:

 4  הא* כל מה שכתבת,  כב' הש' ערקובי:

 5  מה שאמרת עכשיו על ב� לוז זה הנחה? את לא באמת יודעת את זה.  עו"ד וא� אמד�:

 6דעת מאיפה את כ� גברתי? הא* זה הנחה או שזה ידיעה? א* זה ידיעה הוא רוצה ל  כב' הש' ערקובי:

 7  יודעת?

 8  הוא הורשע, לא הבנתי, הוא הורשע בהלבנת הו� זה הנחה?   העדה, גב' שפורר:

 9תראי את יצרת עכשיו איזה שרשרת טיעו� שאני חייב  להגיד שהוא אופיינית לאופ� שבה   ש:

 10את כותבת בגלל זה את כנראה נתבעת. שהוא ב� לוז שות2 בפרויקט בקריית שלו* ולכ� הוא כנראה 

 11  דע מזה שנעשו מעשי* שאת טוענת שה* לא חוקיי* בשביל לרכוש את הקרקע?יו

 12לא. ב� לוז יש קוד* כל לדעתי חו� מקריית שלו*, עוד עסקי* שהוא עושה ע* דיגמי, אני   ת:

 13לא זוכרת. כי תקשיב, ב� לוז או רו� חולדאי היו אנשי* שהוזכרו בכתבות שהכל ממוסמ. ומדויק. 

 14יברתי ע* ב� לוז לגבי מה הוא יודע מה לא יודע, אני לא זוכרת כבר. אני עכשיו אתה אומר לי הא* ד

 15לא זוכרת. זה היו אנשי* קטני* כמו נספחי* לסיפור המרכזי על דיגמי. לא זוכרת אחורה מה 

 16  דיברתי אתו ומה ידעתי שהוא יודע. א* כתבתי את זה, הוא ידע.

 17הפוסט הנחת שכל מי שקורא את תראי, א* הבנתי נכו� את התשובה של.. את שכתבת את   ש:

 18הפוסט, שולט שליטה מלאה בכל סדרת הכתבות שכתבת בעניי� דיגמי ובעניי� חובל. א* הבנתי נכו� 

 19  את התשובה של..

 20  אני לא זוכרת א* זה מה שעמד לי בראש באותו,  ת:

 21  סליחה זה מה שאמרת שב� לוז וזה מוזכרי* בכתבות, אז מי שקורא כנראה יודע.  ש:

 22  זה לא מה שהיא אמרה.  עו"ד קידר:

 23זה לא מה שהיא אמרה. לא. היא אמרה שמוזכרי* בכתבות זאת אומרת שהכל   כב' הש' ערקובי:

 24  היה לה ממוסמ.. עכשיו היא לא זוכרת. זה מה שהיא אמרה. 

 25  טוב מזל שהכל מוקלט.   עו"ד וא� אמד�:

 26  טוב. בוא נתקד*.   כב' הש' ערקובי:

 27זאת אומרת שאת כתבת את הפוסט את לא יצאת מהנחה שזה אני מתקד* גברתי.   עו"ד וא� אמד�:

 28פוסט שבשביל להבי� אתו, צריכי* להבי� חומר רקע כמו רשימה ביוגרפית לפני שנכנסי* לשיעור, 

 29  אלא הפוסט עומד בזכות עצמו?

 30לא. לא. הפוסטי* שלי בעניי� דיגמי ומיזמי* נועדו להזהיר את הציבור   העדה, גב' שפורר:

 31* חברה מפוקפקת של הסרסור הכי גדול שפעל בישראל עד היו* למעשה, כי לא מלעשות עסקי* ע

 32  נתפס א2 סרסור יותר גדול ממנו, שפעל באלימות כלפי נשי* וג*,
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 1  זה לא נכו� את ממציאה אבל בסדר.  ש:

 2לא, וג* הורשע אחרי זה בעבירה של סחיטה באיומי* בתחו* הנדל"�. ולכ� מצאתי לנכו�   ת:

 3. הא* 38לעשות אתו ביזנס ולהכניס אותו אליה* הביתה ג* לעשות תמ"א  להזהיר אנשי* מפני

 4  צרפתי ש* או לא צרפתי, מה אתה  שואל אותי על הפרטי* הקטני*? לא זוכרת.

 5  סליחה, אני הבנתי,  ש:

 6  לא זוכרת מדויק.  ת:

 7  אני הבנתי מה חשבת שאת עושה,  ש:

 8  לא. רציתי לחדש כנראה שאתה לא מבי�.  ת:

 9ת פע* היו אומרי* זה כבר לא נכו� מבחינה משפטית, ששטר הוא נוסע ללא אני, את יודע  ש:

 10מטע�. זה הכינוי. עכשיו אותו דבר הפוסט של.. את מנסה להגיד שהפוסט של. הוא נוסע שנוסע ע* 

 11  איזה עשרי* מזוודות. ואני אומר ל. הפוסט הזה ניצב לבדו בדד בד2 הפייסבוק של..

 12  קוד*. מקוד* אמרת שהוא מרפרר לפוסט  ת:

 13  אני לא אמרתי,  ש:

 14  אתה אמרת שהוא מרפרר לפוסט הקוד*.  ת:

 15אני לא אמרתי את זה. אמרתי שאולי שאת כותבת מיזמי*, את לא מסבירה את זה. את לא   ש:

 16  מסבירה את זה. 

 17  לא, אבל אמרת כנראה זה לפוסט הקוד*. מזל שיש הקלטה,  ת:

 18הוא אפילו לא נמצא בעשר הדפי*  סליחה. הפוסט הפוסט הקוד* היה שבועיי* קוד* לכ�.  ש:

 19בי� הפוסטי* לפוסטי*, אבל בסדר. אני את� ל. א* את רוצה שהקוראי* הבינו שיש קשר בי� 

 20הפוסט ההוא לפוסט הזה. אבל עכשיו אני אומר ל. הפוסט הזה ניצב לבדו. בדד בד2 הפייסבוק של.. 

 21עומד ככה. ואני עכשיו שואל אי� לו שו* הסבר ופירוש. הוא לא מפנה לשו* מקו* אחר. אלא הוא 

 22אות., הא* את חושבת שכל המידע הזה כשאת אומרת עכשיו על כתבות ועל חולדאי ועל ב� לוז 

 23  שמוזכרי* בכל מיני מקומות מצוי בפוסט? מסכימה שלא.

 24  לא אני לא רואה את התגובות. יכול להיות ששמתי למטה את הכתבות,  ת:

 25  יכול להיות,  ש:

 26. לגבי הפוסט מה שכתוב אני מניחה שזה מה שיש ש*, מה אתה תגובות אני לא זוכרת  ת:

 27  רוצה?

 28תראי א* שמת למטה את הכתבות אז היו ל. כבר שני עורכי די� ולא יודע כמה זמ� לבוא   ש:

 29ולהגיד, תראה הפוסט הזה צרפתי אליו את הכתבה הזאת והזאת שש* הוזכר רו� חולדאי ככה וככה 

 30ל מי שקורא את הפוסט בצמוד, היה לו את כל המידע הרלוונטי וש* הוזכר ב� לוז ככה וככה ולכ� כ

 31שאני הפניתי אליו. אבל את עכשיו ג* כא� ג* כא� שאת על הדוכ� שאת לא זוכרת. את סת* 
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 1ממציאה שיכול להיות אבל בזמ� אמת א* היה ל. צימוד כזה היית אומרת הנה וא� אמד� בכתב 

 2  או שמתי לינק לאחד שתיי* שלוש, הגנה דע ל. שתי שורות למטה צרפתי או הפניתי

 3אני לא זוכרת ולא חשבתי שזה רלוונטי, בעליל לא חושבת שזה רלוונטי א* צרפתי למטה   ת:

 4  או לא, כי זאת לא הייתה המטרה שלי,

 5  אוקי. אוקי.  ש:

 6  המטרה שלי הייתה להזהיר מלעשות עסקי* ע* החברה הזאת נקודה.   ת:

 7  אוקי. תראי את לא כתבת,  ש:

 8  טוב סליחה. אנחנו נצא להפסקה, נסיי* את ההקלטה. חצי שעה.  רקובי:כב' הש' ע

 9  יופי כי אני צריכה פיפי.   העדה, גב' שפורר:

 10  אישה בהיריו� שצריכה פיפי ישר נותני* לה.   עו"ד וא� אמד�:

 11  הפסקה בבקשה. תודה רבה. תעצור הפסקה.   כב' הש' ערקובי:

 12  (עצירה בהקלטה )

  13 

 14  אנחנו נפסיק את העדות של הנתבעת ונשמע את החקירה הנגדית של מר?בהסכמה   כב' הש' ערקובי:

 15  תימור.  העד, מר מלכה:

 16. אנחנו נראה את זה אחרי 14תימור. בבקשה אדוני. למיטב זכרוני הוא עד מספר   כב' הש' ערקובי:

 17הפרוטוקול שנקבל אותו. מר תימור אתה מוזהר לומר את האמת אחרת יהיה צפוי לעונשי* 

 18  פי חוק. תענה בבקשה לשאלות של עור. די� וא� אמד�. בבקשה אדוני. הקבועי* על

  19 

 20  , מר תימור מלכה, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה נגדית לעור. די� וא� אמד�:14ע/ה,

 21  ?1016/09בתיק פשע חמור  2אתה נאש* היית נאש* מספר   עו"ד וא� אמד�:

 22  מספר לא מוכר.  העד, מר מלכה:

 23  תי סליחה.לא שמע  כב' הש' ערקובי:

 24  הייתי נאש*, לא זוכר את המספר.  העד, מר מלכה:

 25אני יכול להראות ל.. עכשיו, הא* נכו� שאתה טענת שהיית רק נהג של (לא מוב�) זאת   ש:

 26  הייתההטענה של. בפני בית המשפט בתיק?

 27  נכו�.  ת:

 28והא* נכו� שבית המשפט לא האמי� ל., דחה את העדות של. והרשיע אות. במעשה כמעט   ש:

 29  כל האישומי* כולל החזקת מקו* לזנות. כולל סחר בנשי* וכו'?ב

 30  כ� הוא האש* אותי . הורשעתי.   ת:

 31  הורשעת ג*?  ש:

 32  כ�.  ת:
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 1  כולל סחר בנשי*?  ש:

 2  הורשע.  ת:

 3  אתה רוצה שאני אסביר ל.?  ש:

 4היה.נגמר. גמרנו �מה זה קשור לתיק עכשיו? תשאל מה שקשור למה שאמרתי ל.. מה היה  ת:

 5  ע* זה.

 6צור יוצא א* אנחנו מסתכלי* נכו�, שאמרת שהיית רק נהג מונית ובית המשפט בתיק בקי  ש:

 7הפלילי קבע הפ. הגמור שאתה שיקרת  לבית המשפט המחוזי בתיק הפלילי. מה שאמרת שאתה רק 

 8  הנהג. זו לא הייתה האמת.  זה מה שיוצא? אתה מסכי* איתי שזה מה שיוצא?

 9  לא אני לא מסכי*. לא.  ת:

 10  סכי*?אתה לא מ  ש:

 11  לא. הורשעתי נכו�. כ�. מה שהיה היה.  ת:

 12ואתה אומר לבית המשפט, אתה ג* טוע� את הטענות של. בצורה מפורטת בהכרעת הדי�   ש:

 13  ואתה אומר: אני רק הסעתי בנות במונית. זה נכו�? זו הייתה ההגנה של.?

 14  כ�.  ת:

 15  ההגנה של.?שזה היה כל התפקיד של.? לא היה ל. שו* תפקיד אחר זו הייתה   ש:

 16  בעיקר כ� זה היה התפקיד שלי.  ת:

 17אתה ג* היו* ג* אחרי פסק הדי� בבית המשפט המחוזי שהרשיע אות. בכל העבירות   ש:

 18  שבה* הורשעת כולל סחר בנשי* אתה עדיי� עומד על זה (לא נשמע)?

 19  כ�.  ת:

 20ה אמרת שכ�? סליחה. לא, סליחה אני לא, אתה מדבר אליו ואני לא שומעת. כ� מ  כב' הש' ערקובי:

 21  שזו הטענה של.?

 22  כ�.   העד, מר מלכה:

 23עכשיו תסכי* איתי שלפי האישו* הראשו� אתה הורשעת באחזקות מקו* לש* זנות ריבוי   ש:

 24  עבודות? כ� הורשעת בזה?

 25  הורשעתי. אני לא זוכר במה, הורשעתי.  ת:

 26  הורשעת. אני יכול להראות ל.. אני מקריא מהכרעת הדי�,  ש:

 27  היה הרשעה.  ת:

 28הייתה הרשעה. בעבירה הזאת של אחזקת מקו* לש* ניהול זנות, עבירה במספר פריטי*,   ש:

 29  ריבוי עבירות, הורשעת. זה בניגוד לטענה של. שהיית רק נהג מונית.

 30  אני לא זוכר.  ת:

 31  להראות ל. אני יכול להראות ל.,  ש:

 32  מה זה משנה. מה זה קשור עכשיו למה שאתה רוצה לדעת?   ת:
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 1להכרעת הדי�: לאחר שסקרנו את כלל הראיות  947אני רוצה. סעי2 אני אגיע למה ש  ש:

 2והעדויות בפנינו, בהרחבה לעיל מצאנו להרשיע את הנאש* אחד שתיי* שלוש וארבע באחזקת 

 3 1,2מקו* לש* זנות, ריבוי עבירות ביחס לכלל המקומות המיוחסי* לכל אחד מה* בסעיפי* 

 4  לאישו*. אז אתה מסכי* שהורשעת,

 5  .הורשעתי  ת:

 6באחזקת בתי זונות באישומי* רבי*. ואתה עדיי� מחזיק בטענת. שהיית רק נהג מונית?   ש:

 7  אתה מכחיש ג* היו*, אתה ג* היו* מכחיש את העובדה שאתה החזקת מקומות לש* זנות?

 8  כ� שהייתי שות2 בה*? בטח שאני מכחיש שהייתי שות2 במקומות כאלה.   ת:

 9האישו* השביעי והשמיני מופנה אלי. בתור, ביחד ע* אוקי. אי� שו* בעיה. עכשיו תראה,   ש:

 10להכרעת הדי�: אישומי* אלה מיוחסי*  969אישומי* אלה אני מקריא עכשיו מעמוד  3�ו 1נאשמי* 

 11עבירות סחר על גביניה�, הבאת אד*  1,2. האישו* השביעי מיוחסי* לנאשמי* 3עד  1לנאשמי* 

 12באישומי*  1,2,3אנחנו מרשיעי* את הנאשמי* : 970�לידי עיסוק בזנות וכליאת שווא. ובסו2 ב

 13המיוחסי* לה* במסגרת האישו* השביעי. זאת אומרת שאתה כ� סחרת בנשי* לפי הרשעה? 

 14  הורשעת בסחר בנשי*. הורשעת בכליאת שווא, נכו�?

 15  אני לא יודע. אני לא זוכר את כל התיק אבל מה זה משנה עכשיו, לא הבנתי?  ת:

 16  אני אראה ל. עוד פע*,  ש:

 17  אז מה שרשו* זה אומר שזה נכו�? זה לא נכו�.  :ת

 18  אדוני הכל בסדר. אתה רשאי להחזיק בדעת.. אני רק מברר את העניי�.  ש:

 19  אז תברר.   ת:

20 972�ו 971, 970, 969אז אתה רוצה לקרוא או שאני אקריא ל.? כי הקראתי ל. מסעיפי*   ש: 

 21סחר בנשי*, עבירות הבאת אד* . אתה הורשעת בעבירות 1016/09להכרעת הדי� בתיק פשע חמור 

 22  לידי עיסוק בזנות, כליאת שווא. ואתה ג* היו* אחרי הרשעה מכחיש את זה?

 23  כ�.  ת:

 24הא* אתה מנסה להגיד לי למעשה שג* אחרי שבית המשפט המחוזי קבע שאתה משקר   ש:

 25  ואי� לקבל את הטענה של. שהיית א. ורק נהג מונית תמי*. אתה עדיי� מחזיק בדעת.?

 26  כ�.  ת:

 27  אי� לי יותר שאלות.  עו"ד וא� אמד�:

 28  תודה רבה. חקירה חוזרת?  כב' הש' ערקובי:

 29  אי�.  עו"ד קידר:

 30שישול* בשלב זה על  I 300תודה רבה לאדוני. פוסקת שכר טרחת העד בס. של   כב' הש' ערקובי:

 31  ידי הנתבעת. תודה רבה אדוני.

 32  תיק הזה.לא. אני הגעתי שלושה פעמי* לתל אביב לצור. ה  העד, מר מלכה:
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 1  זה הסכו*, התערי2 של העדות.  I 300זה מה שאנחנו קובעי* אדוני.   כב' הש' ערקובי:

 2הגעתי שלושה פעמי*. פע* אחת שהתבטל הדיו�, פע* אחת בשביל לקצר תהלי.   העד, מר מלכה:

 3  של בית משפט, הלכתי לעור. די� לחתו* על תצהיר.

 4  היינו צו הבאה,  עו"ד נווה:

 5ה. אני קבעתי כבר. תודה רבה. כ� גברת שפורר בבקשה בואי לשבת. עור. די� תוד  כב' הש' ערקובי:

 6  וא� אמד�  אתה יכול להערי. את השעה שאתה תסיי*.

 7  לפחות שעתיי*, לפחות.  עו"ד וא� אמד�:

 8  ?3אדוני עד  12עכשיו השעה   כב' הש' ערקובי:

 9  משהו כזה.   עו"ד וא� אמד�:

 10  צריכה לצאת אחרי שתיי* וחצי, אדוני יעשה מאמ� כי אני  כב' הש' ערקובי:

 11  אני אשתדל בשביל גברתי.  עו"ד וא� אמד�:

 12אני מודה ל. אדוני. אנחנו עדיי� ממשיכי* את החקירה של הנתבעת. גברתי עדיי�   כב' הש' ערקובי:

 13  תחת האזהרה שהיא הוזהרה לפני ההפסקה. אנא עור. די� וא� אמד�. בבקשה. 

  14 

 15  ב בחקירה נגדית לעור. די� וא� אמד�:העדה, גב' שרו� שפורר, ממשיכה להשי

 16  מה היה הסכ* שכר הטרחה של. ע* טלי ליבלי. לפני שהיא התפטרה?  ש:

 17  לא הבנתי.  כב' הש' ערקובי:

 18  הוא שאל מה הסכ* שכר הטרחה,  עו"ד נווה:

 19  מה היה הסכ* שכר הטרחה שלה ע* טלי ליבלי.,  עו"ד וא� אמד�:

 20  אני מתנגד גברתי.  עו"ד קידר:

 21  תודה.   בי:כב' הש' ערקו

 22גברתי קראה את התצהיר שלה? כי בתצהיר שלה היא מדברת על כל מיני קשיי*   עו"ד וא� אמד�:

 23  כספיי* במימו� הליכי* משפטיי*.

 24  מה זה קשור,  כב' הש' ערקובי:

 25  אי  אפשר לכתוב את הדברי* בתצהיר ואחרי זה לא לדבר עליה*.   עו"ד וא� אמד�:

 26  ה שהוא  רוצה,אדוני ישאל אותה מ  כב' הש' ערקובי:

 27  אני שואל אותה. אני שואל אותה סליחה.  עו"ד וא� אמד�:

 28  אדוני ישאל אותה על הקשיי* הכספיי* אבל על שכר הטרחה,  כב' הש' ערקובי:

 29לא. אני שואל אותה סליחה גברתי בכל הכבוד. היא אומרת למעשה א2 אני, בסעי2   עו"ד וא� אמד�:

 30לעצמי מימו� מסוג הלי. זה". ואני רוצה לברר את הטענה : "למעשה  א2 אני לא יכולה  להרשות 10

 31הזאת. אני חושב שהטענה הזאת כוזבת. זה זכותי שמישהו מצהיר את זה והיה לו עור. די� קוד*, 

 32  אני רוצה לשאול מה היה שכר הטרחה שלה ע* אותו עור. די�.
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 1  כ� עור. די� קידר?  כב' הש' ערקובי:

 2של אד* ע* עור. דינו חסוי במסגרת החיסיו� הכללי  גברתי, הסכ* שכר הטרחה  עו"ד קידר:

 3  שמוקנה, 

 4  תתעדכ� בפסיקה.  עו"ד וא� אמד�:

 5  תודה רבה כאשר,  עו"ד קידר:

 6  אבל למה לא בעדינות? בעדינות. קצת עדינות.  העדה, גב' שפורר:

 7  לא. שיתעדכ� בפסיקה.   עו"ד וא� אמד�:

 8חה הוא רלוונטי לדברי* שאלה כאשר גברתי, יש מקומות שבה* הסכ* שכר הטר  עו"ד קידר:

 9פסוגני* לתיק. למשל א* אתה רוצה לחקור ב� אד* על הסכ* שכר טרחה שלו ע* עור. די�  אחר 

 10בהקשר למשהו אחר, לדוגמא. דוגמא קלאסית לזה. זה חייבי* בהוצאה לפועל שחוקרי* אות* 

 11לעור. די�. זה  בחקירת יכולת שיש לה* תיק אחר ויש ש* עור. די�. אז שואלי* אי. אתה משל*

 12  דוגמאות אבל בגדול הסכ* שכר הטרחה הוא חלק מהחיסיו�.

 13  אבל מה שהעור. די�,  כב' הש' ערקובי:

 14  סליחה מותר לי לענות?  עו"ד וא� אמד�:

 15  לא.  כב' הש' ערקובי:

 16  כי זה (לא מוב�)  עו"ד וא� אמד�:

 17  אדוני,  כב' הש' ערקובי:

 18ני*. אולי הוא לא מתעדכ� בפסיקה שהיא דר. מה לעשות? חברי עומד ונות� טיעו  עו"ד וא� אמד�:

 19  אגב לא חדשה. 

 20  עור. די� וא� אמד� שאת* טענת* ספציפית,  כב' הש' ערקובי:

 21  סליחה בית המשפט ה,  עו"ד וא� אמד�:

 22  אני ואתה לא מדברי* ביחד. עור. די� וא� אמד� תעשה מאמ� לשלוט בעצמ..  כב' הש' ערקובי:

 23  שיטע� אליה.אני שולט בעצמי.   עו"ד וא� אמד�:

 24אז א* זה אחרי שליטה זה לא מתאי*. עור. די� קידר, הטענה של עור. די� וא�   כב' הש' ערקובי:

 25אמד� אומרת שהגברת טוענת שאי� לה יכולת לממ� את העלות המשפטית. הוא אומר אני טוע� 

 26לא שהטענה הזאת עובדתית היא לא נכונה, ומאחר והיא העלתה את העניי� של המימו� המשפטי, 

 27  מבינה למה אי אפשר לשאול אותה על כמה היא הייתה אמורה לשל*.

 28גברתי למה היכולת הכספית שלה כמו שגברתי אמרה קוד*, הוא יכול לחקור את   עו"ד קידר:

 29  העדה על היכולת הכספית שלה. למה הוא צרי. לחקור אותה על הסכ* שכר הטרחה?

 30לשל*. כי א* היא אומרת שהיא לא יכולה,  מפני שזה הכס2 שהיא הייתה אמורה  כב' הש' ערקובי:

 31  אי. הוא ידע,
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 1הוא יכול לשאול אותה לגבי היכולת הכספית שלה ומזה נית� אולי להסיק מה   עו"ד קידר:

 2שרוצי* לגבי יכולתה להתגונ� משפטית, אבל אי. זה רלוונטי לשאלה הספציפית על הסכ* שכר 

 3  הטרחה הספציפי,

 4עניי�. עור. די� קידר אבל את* העלי* את העניי�  של העדר את* העלית* את ה  כב' הש' ערקובי:

 5יכולת כספית לשל* לעור. הדי� שלה. לכ� הוא שואל מה היית צריכה לשל* לו.. אתה העלית את 

 6  זה.

 7  אני לא רואה מה החשיבות של הדבר הזה. אבל א* זה,  עו"ד קידר:

 8  מסיר את ההתנגדות. מודה ל..  כב' הש' ערקובי:

 9  לא אבל אני רק רוצה,  ר:העדה, גב' שפור

 10  עוד לפני גברתי עוד לפני,  עו"ד וא� אמד�:

 11  אי� צור.. סליחה? עור. די� וא� אמד�,  כב' הש' ערקובי:

 12  לא, הוא טע� טענה שמותר לי לענות עליה.  עו"ד וא� אמד�:

 13  לא. לא.   כב' הש' ערקובי:

 14  אוקי.  עו"ד וא� אמד�:

 15  השאלה הייתה מה היה,תודה רבה לאדוני. בבקשה.   כב' הש' ערקובי:

 16  מה היה הסכ* שכר הטרחה?  עו"ד וא� אמד�:

 17אבל אני רגע. שנייה, רק להגיד משהו לפני כ�. העלינו את הטענה אחרי   העדה, גב' שפורר:

 18  שנפרדתי מליבלי. שאי� לי יכולת זאת אומרת לשל*.

 19  לכ� הוא שואל כמה היית צריכה לשל* לה?  כב' הש' ערקובי:

 20בל זה לא רלוונטי אליה. זה רלוונטי אליה* כמה הייתי צריכה לשל* א  העדה, גב' שפורר:

 21  אליה*. ס. הכל  הוא עור. די� חדש.

 22לא. סליחה. סליחה. עור. די� קידר הוא עור. די� נפלא. ג* עורכת די� ליבלי. היא   כב' הש' ערקובי:

 23אות. הגברת  עורכת די� נהדרת. ה* שניה* עוסקי* בתחו* לשו� הרע וה* ידועי*. אז הוא שואל

 24ליבלי., כמה היית אמורה לשל* לה על יסוד הטענה שאת אומרת שאי� ל. את היכולות הכספיות 

 25  לממ� את הייצוג,

 26  נכו�. נכו�.  העדה, גב' שפורר:

 27  אז הוא שואל כמה היית אמורה לשל* לה. מה היה הסכו*.  כב' הש' ערקובי:

 28  לא, אבל,  העדה,גב' שפורר:

 29  י* אנא בטוב. תעני.לא בוויכוח  כב' הש' ערקובי:

 30אני יענה. אני יענה. ליבלי. ייצגה אותי במסגרת עיתו� האר� שנת� לי   העדה, גב' שפורר:

 31הגנה. עיתו� האר� נת� לי הגנה כ. שהוא לוקח המו"ל שלו, עמוס שוק� לוקח את ההגנה על גבו 

 32י חילוקי דעות במימו� של כל ההוצאות כולל של ליבלי. היא עובדת ע* עיתו� האר�. אחרי שהיו ל
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 1ע* עמוס שוק� לגבי דברי* מסוימי* שקשורי* בתביעה הזאת, אני לא רציתי את הייצוג הזה יותר 

 2ולכ� נאלצתי להשיג לי לעצמי עורכי די� חדשי* במימו� אחר, כי לא תמיד האינטרס של הכתב זהה 

 3  לאינטרס של המו"ל בכל מה שנוגע לתביעות. 

 4  תודה. כ�?  כב' הש' ערקובי:

 5הא* אנו יכולי* להסכי* שאת הפוסטי* האלה את לא פרסמת במסגרת עיתו�   וא� אמד�:עו"ד 

 6  האר� אלא בפייסבוק האישי של.?

 7  תראה,  העדה, גב' שפורר:

 8  הא* אנחנו יכולי* להסכי* על זה?  ש:

 9ברור. ברגע שפרסמתי בפייסבוק. עיתונאי* מפרסמי* בפייסבוק ובטוויטר כל הזמ�   ת:

 10  כלל מגני*  עליה* בכל מיני תביעות. והמולי"* עד היו* בד. 

 11  הבנתי. עכשיו,   ש:

 12אני לא הבנתי את התשובה סליחה. אני לא הבנתי את התשובה. עור. די� וא� אמד�   כב' הש' ערקובי:

 13שאל אות. א* הפוסטי* האלה ה* פורסמו במסגרת של העבודה של. בעיתו� האר�. ברור שזה 

 14  פייסבוק פרטי.

 15  כ�.  העדה, גב' שפורר:

 16  אבל השאלה היא א* זה,  ' הש' ערקובי:כב

 17הייתי, עדיי� עבדתי בעיתו� האר� וזה היה מבחינתי כחלק מהכתבות שלי   העדה, גב' שפורר:

 18  ג* פרסומי* ברשת.

 19  הבנתי אוקי תודה.   כב' הש' ערקובי:

 20הא* עמוס שוק� אמר ל. תראי, את עשית את זה שלא במסגרת עבודת. אצלי. א2 על פי כ�,   ש:

 21נחמד ואיש טוב ואני אדאג לממ� ל. הגנה משפטית אפילו שלא עשית את זה כעובדת האר�. אני בוס 

 22  הוא אמר ל. דבר כזה?

 23אני לא חושבת שבפוסט הראשו� הוא אמר לי. יכול להיות שבפוסטי* הבאי* לאחר מכ�   ת:

 24  הוא אמר. 

 25  תראי,  ש:

 26  אבל יש. יש. שנייה אני חייבת, באופ� כללי,  ת:

 27  אי� ל. חיסיו� תרגיעי. ג* פה אי� ל. חיסיו�,ע* עמוס שוק�   ש:

 28לא, אני לא זוכרת בדיוק מתי הוא אמר. היו לי הרבה חילוקי דעות ע* עמוס שוק�. תביא   ת:

 29  אותו לפה, מה אני זה,

 30בסדר. תראי אני אזכיר ל. אני אזכיר ל. ככה. כתב התביעה המקורי כלל שני פוסטי*   ש:

 31את הגשת כתב הגנה. אחרי זה את המשכת  23.7.14�ואז ב .2014ותחילת יוני  2014מאמצע מאי 

 32לבית המשפט שפרסמת אות*, ואנחנו  2014בנובמבר  26�לפרס* פוסטי* שאנחנו הודענו ב
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 1מתכווני* לבקש לתק� את כתב ההגנה. ארבע ימי* אחרי זה טלי ליבלי. הודיעה על התפטרותה. 

 2ס שוק� להזי* את דבריי. אז כדאי שתאמרי עכשיו אני שואל אות. וא* יש צור. אני אזמי� את עמו

 3את האמת. הא* נכו� שעמוס שוק� ניגש אלי. ואמר ל. אחרי התביעה הראשונה לפני תיקונה על שני 

 4הפוסטי*, את עשית את זה לא כעובדת של האר�. א2 על פי כ�, אני עמוס שוק� אממ� את הגנת. 

 5  ד. א* יינת�. אמר ל. או לא אמר ל.?המשפטית, וג* א* יהיה צור. אשא בפסק הדי� שיינת� נג

 6אני לא זוכרת למשל התייחסות לפסק הדי�. יכול להיות שאמר לי לגבי היתר לא זוכרת   ת:

 7  במדויק. אני זוכרת אבל שחילוקי הדעות התגלעו בהמש. של הפוסטי* ולא פה. 

 8  הבנתי,  ש:

 9י יש התחייבות כל אבל באופ� עקרוני אגידל. עוד משהו, אני לא בטוחה בכלל שבהסכ* של  ת:

 10שהיא ג* שאני מפרסמת כתבות ב"האר�" למול"י* יש בכלל התחייבות לאנשי* כמוני שבאמת ה* 

 11יישאו בכל ההוצאות עד הסו2. זאת לקונה שיש היו* ובכלל היא תקפה לכל העיתונאי* לגבי כל 

 12  הפרסומי* ברשתות החברתיות.

 13  ליבלי. מוזר,יחד ע* זאת עמוס שוק� דאג להעמיד ל. את משרד   ש:

 14  כ�.  ת:

 15  את עורכת די� טלי ליבלי. לניהול הגנת..  ש:

 16  נכו�.  ת:

 17הא* נכו� שכאשר הוא הבי� מההודעה של. שאת דיווחת לו, אנחנו מתכווני* לתק� את   ש:

 18התביעה בגלל פוסטי* שפרסמת אחרי, הוא אמר ל. גברת שפורר עד כא�. עד עכשיו שני פוסטי* 

 19ו, סליחה. את ממשיכה לפרס*, אני לא מוכ� יותר לתת ל. הגנה. העמדתי ל. הגנה. את מתפרעת א

 20  תעשי מה שאת רוצה כב� אד* פרטי. הא* זה נכו�?

 21לא, זה מצחיק כי לא מזמ� אני כתבתי משהו על זה בפייסבוק לפני איזה שנה לא זוכרת   ת:

 22ניי�. זאת איזה כמה והוא תיק� אותי זה לא נכו�, ואני לא זוכרת במדויק. לתחושתי זה היה הע

 23אומרת היו לנו חילוקי דעות א* אני יכולה להמשי. לפרס* פוסטי* או לא להמשי. לפרס* פוסטי* 

 24בזמ� הלי. משפטי. אני חושבת שג* שיש הלי. משפטי וג* כשיש תביעה נגדי, אני עושה את זה ג* 

 25ני עושה בלשכת עורכי הדי�, ותכ2 תבי� למה אני לא עושה את בשעות החוב אבל א* תשאל, אבל א

 26את זה ג* בלשכת עורכי הדי�. למה אני ממשיכה לכתוב? כי אני לא מוכנה להשתקה הזאת? מה 

 27ברגע שתגיש נגדי תביעה אני אפסיק לכתוב? זה בעיניי סותר את כל המהות של חופש ביטוי ולמה 

 28  אני צריכה להמשי. לכתוב שאתה מגיש תביעה. זה הכל.

 29  הכל טוב. בסדר עכשיו,  ש:

 30אני זוכרת לגבי עמוס שוק�. יכול להיות שעמוס שוק� יתאר ל. טיפה אחרת. היו זה מה ש  ת:

 31לנו התכתבויות מסובכות וזה, אבל כ� היו לנו חילוקי דעות לגבי היכולת שלי להתבטא בנושא 

 32  התביעה ונושא דיגמי
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 1עכשיו אני מבי� שבתביעת* של שי ושוטה חובל שהיא בגי� פרסומי* שבוצעו בעיתו� האר�   ש:

 2  יצגת אות. טלי ליבלי. מטע* עיתו� האר�.מי

 3  נכו�.  ת:

 4עכשיו א* הבנתי נכו� את מה שאת אומרת, ג* במקרה הראשו� אצלנו וג* במקרה השני,   ש:

 5לא היית אמורה לשאת באיזה שהיא הוצאה כספית לניהול ההגנה של. בתיק שלנו לפני שטלי 

 6  ליבלי. התפטרה,

 7  לא הייתי אמורה לשאת,  ת:

 8ל. אי� שו* משבר אמו� אישי ע* טלי ליבלי.. ההפ. הגמור הוא הנכו�, יש ובתיק של,   ש:

 9  ביניכ* אמו� מלא לראיה היא מייצגת אות. בתיק של שוטל.

 10  היה לי משברו� הוא חל2.  ת:

 11  אוקי. עכשיו הא* ג* בתביעת לשכת עורכי הדי� את מיוצגת בהתנדבות?  ש:

 12  לא.  ת:

 13י� הוגשה הרבה אחרי נדמה לי כמו שנה וחצי לא. עכשיו התביעה הזו של לשכת עורכי הד  ש:

 14כשאת מיוצגת בהתנדבות על ידי עור. די� קידר  2015אחרי כתב התביעה המתוק� כא� שהוגש במר� 

 15  ומשרדו, נכו�? ואז את הלכת לעור. די� שאת מצאת בכספ.?

 16  סליחה. סליחה. הייתי באי ריכוז,  העדה, גב' שפורר:

 17  תפשר את השאלה.  כב' הש' ערקובי:

 18אז אני אפשר. תראי, תביעה ראשונה כא� ייצוג על ידי טלי ליבלי. במימו� ה"אר�". אני   ש:

 19  מודיע שאני עתיד לתק� בגלל פוסטי* שפורסמו אחרי,

 20  נכו�.  ת:

 21מופסק המימו� וטלי ליבלי. בהסכמת. מתפטרת ואת הולכת למשרד קידר שמייצג אות.   ש:

 22  פה בהתנדבות.

 23  נכו�.   ת:

24  ,30.3.13�הגנה נדמה לי בה* מגישי* כתב   ש: 

 25  כ�.  ת:

 26  איפה שהוא בתקופה הזאת. כ� מאוד קשה היה למצוא אות*.  ש:

 27  כ� יופי. אחרי כל זה אפי נווה ולשכת עורכי הדי� תובעי* אות. בתביעת דיבה.  ת:

 28  נכו�.  ש:

 29  נכו� יפה. וש* את הולכת ומוצאת עור. די� בכספ.?  ת:

 30בכתבות שכתבתי במקו* הכי ח* בגיהינו* והוא  לא. זה עור. די� שייע� לי משפטית לפני  ש:

 31מקבל  כס2 מהמקו* הכי ח* בגיהינו*. הוא עור. די� של "המקו* הכי ח* בגיהינו*" שבנדיבות 

 32מייסדותיו מימ� לי הגנה למרות שהוא לא מחויב לכא�  ואי� לנו שו* הסכ*. זאת אומרת יקרוס 
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 1משהו למייסדת, לי אי� הגנה בדבר הזה.  המקו* הכי ח* בגיהינו* בשנה הבאה חלילה וחס, יקרה

 2אי� לי שו* התחייבות כאילו שמישהו יממ� לי עורכי די�. אי� לי שו*  התחייבות שמישהו יישא 

 3  במיליו� שקל שאפי נווה תובע ממני. שו* דבר.

 4  סליחה רגע. מה זה "המקו* הכי ח* בגיהינו*"?  כב' הש' ערקובי:

 5  צמאית שבו אני עובדת בשני* האחרונות.זה אתר לעיתונות ע  העדה, גב' שפורר:

 6  זה אתר באינטרנט.  עו"ד וא� אמד�:

 7  אתר?   כב' הש' ערקובי:

 8  כ�. מהמ*.   העדה, גב' שפורר:

 9  אוקי.  כב' הש' ערקובי:

 10  אתר טוב   העדה, גב' שפורר:

 11  עכשיו תראי, פעמיי* עשו בגינ. ו/או ממש עבור. גיוס המוני. פע* אחת כפי שאישרת,  ש:

 12  ת שלי. זה משכור  ת:

 13  המתפעלות של המקו* הכי ח* בגיהינו* אמרו יש לנו גברת שפורר,  ש:

 14  נכו�.נכו�.  ת:

 15אנחנו רוצי* לממ� אותה כ. שהיא תעשה תחקירי* במסגרת האתר שלנו המקו* הכי ח*   ש:

 16  בגיהינו*,

 17  נכו�.  ת:

18  . 300�אל2 ואת אומרת הגיעו ל 200הציבו יעד של   ש: 

 19  נכו�.  ת:

 20ת הדבר הזה זה בקשר לפיצוי בתביעה כא�. פיצוי בתביעה כא�. עוד הפע* הנוספת שעשו א  ש:

 21  פע* יצאת במסע לגיוס המוני*.

 22  לא.  ת:

 23  אלא?  ש:

 24  אני לא יצאתי בשו* צורה.  ת:

 25  מי יצא?  ש:

 26ארגו� העיתונאי* יז* על דעתו. ה* אפילו לא דיברו איתי. ארגו� העיתונאי* יזמו קמפיי�.   ת:

 27  לא גייסו כס2. גייסו,

 28  התחייבו?  ש:

 29קראו לאנשי* התחייבות לתרו* שנשלחו במייל.  היה לי את המיילי* האלה, אני לא יודעת   ת:

 30מיליו� שקל מה שלא יעלה על  1.7מה זה. נראה ל. שאני אפנה אי פע* לאנשי*, א* אני אפסיד 

 31  קרה. הדעת בעיניי בכלל כי זה לא הגיוני, הא* אני אפנה לאנשי* במיילי* ששלחו משהו? לא. לא י

 32  הבנתי. את ידעת שהקמפיי� גיוס המוני* הזה מטע* מועצת העיתונות מתנהל?   ש:
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 1  מתנהל כ�.  ת:

 2  ידעת?  ש:

 3  כ�.  ת:

 4  לא ביקשת לעצור אותו?   ש:

 5  ברור שלא. זאת תמיכה מטורפת. בכלל לא היה תלוי בי.   ת:

 6  סליחה. לשביעות רצונ. העובדה שאספו כס2,  ש:

 7  הוא היה מאוד מרגש.  ת:

 8  . היו לשביעות רצונ.?הבנתי  ש:

 9  מרגש מאוד.  ת:

 10הבנתי ויחד ע* זאת את אומרת שעה שאני לכאורה, לכאורה מה שיוצא שאת יכולה לפרס*   ש:

 11מה שאת רוצה ויכסו ל. את הפיצוי ואת יכולה להיתבע כמה שאת רוצה לכאורה ג* יממנו ל. את 

 12  זה. עובדה.

 13  אני לא, לא, ממש לא עובדה.  ת:

 14  צא?לא? זה לא מה שיו  ש:

 15  לא.   ת:

 16  אוקי.  ש:

 17ממש לא. תשאל אותי על התביעה השלישית על שוטה חורל ואני אסביר ל. למה שזה לא   ת:

 18  יוצא.

 19הבנתי. עכשיו תראי, א* אני הבנתי נכו� את מה שאת אומרת, אני אזכיר ל. לשו� הרע זו   ש:

 20קי� שאי� לה* ביטוח. עוולה נזיקית. עכשיו אני ראיתי הרבה כתבי הגנה של נזיקי� שוני* בדיני נזי

 21ה* לא אומרי* תשמע אני מסכ� ואי� לי כס2 וא* יימצא שאני אש*, אז אי� לי מאיפה לשל*. ובגלל 

 22זה שאי� לי כס2 לממ� הגנה ובגלל שלא יהיה לי מאיפה לשל*, אז זו בכלל תביעה שרודפת אותי. זה 

 23צות א* תימצאי אשמה, אז התזה של.? שבגלל של. אי� ל. כס2 בי� א* לממ� הגנה ובי� בשביל לפ

 24  את נרדפת?

 25וא� אמד�  התזה שלי היא שב� אד* הוא סוחר הנשי* הגדול בישראל, פעל באלימות כלפי   ת:

 26נשי*, המשי. אחרי שהוא חות* על הסדר טיעו� להיות מורשע בסחיטה באיומי*. יש עליו תלונות 

 27שגרי* וצרי. לפנות  במשטרה מפה ועד הודעה חדשה על סחיטות באיומי* של אנשי* מסכני*

 28אות* בשביל פרויקטי הנדל"� הגדולי* של היזמי* שלו או שלו. זה התזה שלי. אי� לי שו* תזה 

 29אחרת מעבר לזה. אני לא  נעזרת במסכנותי. א* מסכנותי עלתה כא� באיזה שהוא שלב, אז היא 

 30בלילה. לא. אבל  עלתה אבל אי� לי כ� אני לא פאנ� לממ� את הדבר הזה ולא פאנ� לי לישו� ע* זה

 31זאת התזה היחידה שלי ולכ� אני לא סותמת כי היה לי הרי עדי2 לסתו* ולהגיע אתכ* לכל 
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 1הגישורי* המטופשי* האלה או לא לגישורי* המטופשי* האלה, לא משנה. ג* בפייסבוק מאשר 

 2  לנהל את כל הניג'וס הזה. 

 3ייתה לבודד  אות. שהמטרה של התביעה ה 4הבנתי. עכשיו תראי, את אומרת בסעי2   ש:

 4  ממערכת האר�.

 5  נכו�.   ת:

 6  אבל זה לא נכו�.  ש:

 7  זה נכו� מאוד.  ת:

 8  כי עובדה שמערכת האר� אדו� שוק� בתביעה הראשונה מיד נזעק לעזרת..  ש:

 9  מה זה הוזעק? תבעת* אותי לא את ה"אר�".  ת:

 10  מה?  ש:

 11אבל תבעת* אותי. לא את "האר�". לא את עיתו� האר�. אז למה תבעת* אותי? הרי   ת:

 12  תובעי* בדר. כלל את המו"ל אלא א* כ� רוצי* להציק לעיתונאי ספציפית. 

 13  סליחה את טוענת שעמוס שוק� הוא המו"ל של עמוד הפייסבוק של.?  ש:

 14  אבל את* לא תבעת*, לא.   ת:

 15  וסטי* בעמוד הפייסבוק הפרטי של.,אני שואל. אני תבעתי אות. על פ  ש:

 16  נכו�.  ת:

 17  הא* את טוענת שעמוס שוק� הוא המו"ל,  ש:

 18  לא.  כי ג*,  ת:

 19אז למה אני צרי. לתבוע אותו? מכוח מה? א* הייתי תובע אותו הוא היה בא ואומר וא�   ש:

 20אמד�, זה עמוד הפייסבוק הפרטי שלה . אני מבקש לדחות את התביעה על הס2, למחוק אותה על 

 21הס2. הוא היה צודק. למה אני צרי., אי. אני יכול לתבוע אותו לשיטת.? פרסמת בעמוד הפייסבוק 

 22  הפרטי של.,

 23תתבע אותו על הכתבות. יש ל. טענה על דברי* שמוזכרי* ג* בכתבות. למה בחרת לתבוע   ת:

 24  אותי?

 25  לא. היא רק על הפוסטי*.  ש:

 26כל הכתבות מעיתו� האר� ואמרתי לו ממש לא כי בגישור דיגמי ביקש ממני ג* להעי2 את   ת:

 27  שאי� לי סמכות.

 28  תראי בניגוד ל,  ש:

 29גברתי אני רק רוצה לציי� אני רק רוצה להבי� א* יש פה (לא מוב�) או לא לגבי   עו"ד קידר:

 30השאלה הא* מה שכתוב בכתבות הוא נכו� כי מה שאני מבי�, זה שמר וא� אמד� מודה שמה שנאמר 

 31ולכ� הוא לא תובע עליה*, ולכ� אני חושב שזה חשוב שהדבר הזה בכתבות ב"האר�" הוא נכו�. 

 32  ייאמר כי זה מצמצ* חלק גדול מהמחלוקות במשפט,
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 1  קוד* כל חברי מקשקש, לא נעי* לי להגיד,   עו"ד וא� אמד�:

 2  מה זה הדבר הזה? נו באמת?  מה זה השטויות האלה?  עו"ד קידר:

 3להתייחס לכתבות שלא תבעתי לגביה*. אני  קשקוש מקושקש. אני כא� לא צרי.  עו"ד וא� אמד�:

 4לא צרי. להודות בה* או לא להודות בה* וזהו. חברי עוד פע*, מוצא דברי* שלא קשורי*. הוא לא 

 5יכול להכריח אותי. עצ* זהש הוא מפרש את דבריי בצורה שהיא כוזבת בעליל, היא מכפירה. אני לא 

 6היא לא נתבעה עליה*. נשאלה שאלה מאוד  אמרתי שאני מודה. הכתבות כא� ה* לא נשוא ההלי..

 7  הא* עמוס שוק� והאר� ה* המולי"* של עמוד הפייסבוק שלה. הא ותו לא. –פשוטה 

 8עכשיו אפשר להתייחס למה שאתה אומר? אז אני לא מסכימה שזאת הייתה שאלה   כב' הש' ערקובי:

 9התייחס. אבל, הניחה  קטנה וממוקדת. ושעלה הזאת הניחה שאתה בתוכו וזה ולכ. עור. די� קידר

 10איזה שהיא התייחסות שכאילו בכתבות אי� שו* אמירה  על מר דיגמי ו/או שאי� מחלוקת על מה 

 11שכתוב בכתבות  באר�, אבל העדה השיבה והשיבה בצורה עניינת. אז עור. די� קידר אי� צור. ועור. 

 12  די� וא� אמד� ג* ל. אי� צור..

 13  לא, אני,  עו"דוא� אמד�:

 14  תודה רבה ל.. אפשר להתקד* בבקשה.  י:כב' הש' ערקוב

 15  כ�. את מסכימה שעמוס שוק� הוא לא המו"ל של עמוד הפייסבוק של.?  עו"ד וא� אמד�:

 16  כ�, סליחה. תתקד* היא כבר ענתה.    כב' הש' ערקובי:

 17שהמידע שאת טוענת  15אוקי יופי. עכשיו תראי, את אומרת או נאמר בשמ. בסעי2   ש:

 18  והיסטורי,שפרסמת הוא מידע פומבי 

 19  למה? 15עמוד   עו"ד קידר:

 20  לכתב ההגנה המתוק�. 4ב' עמוד  15סליחה. סעי2   עו"ד וא� אמד�:

 21  לא, את הג* מדבר על התצהיר זה אומר שהיא טוענת.  עו"דנווה:

 22סליחה. סליחה. כתב ההגנה לא מחייב אותה? אז תגיד את זה כתב ההגנה לא   עו"ד וא� אמד�:

 23  מחייב  אותה

 24  אנחנו רק צריכי* להבי� על מה אתה מדבר?   עו"ד קידר:

 25ב'  15אז אמרתי אני טעיתי. בטעות אמרתי עמוד. ואני אומר סעי2. אני אומר סעי2   עו"ד וא� אמד�:

 26נאמר בשמ. כאילו שמדובר במידע פומבי והיסטורי שכבר פורס* במספר אמצעי תקשורת מרכזיי* 

 27  על הטענה הזו?והוא זמי� לכל אד* ברשת. עכשיו, את עדיי� עומדת 

 28  אני לא יודעת. תגיד לי ביחס למה היא, סליחה?  ת:

 29  תקראי. תקראי.   ש:

 30  לקרוא מאיפה?  ת:

 31. את יכולה ג* לקרוא מלפני. אבל זאת טענה אצל.. אני לא צרי. לפרש ל. 15את כל סעי2   ש:

 32  אותה. 
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 1י* של יוצא א* כ� שבית המשפט העליו� אסר לפרס* הינו תמונתו כתובתו ופרטיו  האיש  ת:

 2אותו אד* בעל זהות חדשה (לא מוב�) הא* בית המשפט העליו� אסר לפרס* את פרטיו ועיסוקיו של 

 3חברת מיזמי*? לא.  הא* אסר לפרס* את מעלליו של דיגמי? לא. הא* בית המשפט העליו� אסר 

 4לפרס* את הקשר ההדוק וההיסטורי שקיי* בי� חברת מיזמי* לבי� דוד דיגמי מזה שני* ארוכות, 

 5  דעתנו שלא, שהרי פרטיו האישיי* לא כוללי* את (קוראת בלחש) כ� אוקי.

 6  לכתב ההגנה של., 18אוקי עכשיו כדי להקל עלי. בשאלות אני ג* אקח אות. לסעי2   ש:

 7  עובדות.  ת:

 8ואת אומרת הנ. עובדות, כ� אבל אני, "הנ� עובדות ידועות לכל ונית� לאתר� בקלות בחיפוש   ש:

�. עכשיו, כתב ההגנה הזה של. הוגש בפשוט ברשת האינטרנט" 9  ,16.5.2015 

 10  אוקי.  ת:

 11ואני אשאל אות. למה לא צרפת אליו א2 כתבה היסטורית של כליתקשורת רבי* שאומרת   ש:

 12  את מה שאת טוענת?

 13  אני לא יודעת.    ת:

 14  את לא יודעת?  ש:

 15  לא.  ת:

 16המידע הזה.  לכאורה מה שאת אומרת שדי היה באותו רגע להקיש באינטרנט ולגלות את  ש:

 17  עכשיו א* זה נכו�, א* זה נכו�. למה את לא חזרת על הטענה הזאת בתצהיר של.?

 18  לא יודעת.  ת:

 19  את לא יודעת?  ש:

 20  לא.   ת:

 21את לא יודעת. עכשיו אני אומר ל., שהפע* היחידה שפורס* משהו כזה הייתה על ידי אור�   ש:

22�קורה בתביעה הזאת. תראי בפרסיקו שיושב כא� שפרס* בהתחלה את כמו שהוא הבי� את מה ש 

 23  . כאשר טר* תיקנת את כתב התביעה וכעבור מספר ימי* זה הוסר.  27.11.14

 24  לא, לא. אבל זה לא קשור לזה היה.  ת:

 25  לא קשור?   ש:

 26  לא. לדעתי לא,  ת:

 27  אני אומר ל.,  ש:

 28  סליחה רגע גברת סליחה רגע. אדוני מגיש לי את זה בתור מה? מה?  כב' הש' ערקובי:

 29  גברתי רוצה שאני אעיד את אור� פרסיקו?  אמד�: עו"ד וא�

 30אני לא רוצה שו* דבר. אי� לי רצונות. אתה מתכוו� להגיש את המסמ.   כב' הש' ערקובי|:

 31  באמצעות העדה?

 32  כ�. כ�.   עו"ד וא� אמד�:
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 1  אי. בדיוק?  כב' הש' ערקובי:

 2אעיד כל ב� אד* שנמצא אז אני אבי את אור� פרסיקו אי� שו* בעיה. אני עכשיו   עו"ד וא� אמד�:

 3  פה.

 4  תודה. בבקשה.  כב' הש' ערקובי:

 5אני אומר ל. שאי� שו* פרסו* אחר. שהטענה של. כאילו נמצא באיזה מידע גלוי,   עו"ד וא� אמד�:

 6  היא טענה כוזבת שידעת שהיא כוזבת ברגע שקראת את כתב ההגנה שנכתב בשמ.,

 7  לא, לא,  ת:

 8הביא א2 פרסו* וג* ויתרת על הטענה הזאת ולכ�, לכ� ג* שהגשת אותו לא הצלחת ל  ש:

 9  במסגרת התצהיר של.?

 10אני לא יודעת מה לא הגשתי מה ויתרתי, דיגמי המידע עליו היה גלוי באתרי* של נט   ת:

 11המשפט, באתרי* אולי של, אולי אתה יודע מה עזוב מנט המשפט, באתרי* של נבו ותקדי� כל מיני 

 12  כאלה,

 13  מת?אז למה לא צרפת את זה בזמ� א  ש:

 14  לא יודעת. לא, לא יודעת לענות ל.. אני לא יודעת מה מכל דבר שמצור2 פה.  ת:

 15  למה לא חזרת על הטענה בתצהיר?  ש:

 16  אי� לי מושג.  ת:

 17  הבנתי אוקי. עכשיו בואי נחזור רגע לפוסט השני וככה זה יתקשר למה שדיברנו,  ש:

 18ל דיגמי לא רק אגב בנבו. היו שנייה אני אגיד ל. יותר מזה. היו המו� המו� דברי* גלויי* ע  ת:

 19ג* באתר של דירקטורי* באיזה חברות הוא מחזיק, באתר כמוב� של רש* החברות. כאילו א2 אחד 

 20בעצ* לא ממש התעסק ע* הצו איסור פרסו* הזה שלו, ג* לא הוא עד שבעצ* רעננו את הדבר הזה 

 21פט העליו� שאליו, עד אליו בעיתו� האר�. לדעתי יכול להיות אגב שכל הדברי* האלה היו בבית המש

 22  הגענו בשביל להתיר את הפרסו* על דיגמי. ג* ש* עלתה הטענה שהיו פרסומי* על דיגמי ברשת. 

 23את  2.6.2014הבנתי עכשיו, תראי אני אחזיר אות. לכתב התביעה הראשו� לפרסו* מיו*   ש:

 24שיודעי*". אז  אומרת כא�: "לצערי אני מוגבלת ביכולת להסביר את עצמי אבל יש הרבה אנשי*

 25נעזוב כרגע את הרבה אנשי* שיודעי* למה כי על זה שאלנו. אני אשאל אות. ככה. תראי, הפוסט 

 26. כתב ההגנה של. הוגש בתארי. שאמרתי ואני אגיד ל. אוו עוד פע* כדי 2.6.14�הזה פורס* ב

 27ל מידע . הא* את טוענת שכל מה שאת אומרת ש* ע16.6.15שיהיה ל. קל בחיי*. הוא הוגש ביו* 

 28כבר?  או שזה רק דבר  2.6.14שהיה זמי� לגבי הקשר בי� דודו לבי� מיזמי* היה גלוי. זה נכו� ליו* 

 29  שכ�,

 30    לדעתי כ�.  ת:

 31  לדעת. כ�.  ש:

 32  אני לא זוכרת אבל לדעתי כ� בוודאות.  ת:
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 1עכשיו תראי א* מדובר במידע גלוי שידוע לכל שפורס* על ידי אנשי* אחרי*, שכפי   ש:

 2לכתב ההגנה המתוק� של., כל מה שצרי. לעשות זה  18מאוד ויזואלית בסעי2  שמתואר בצורה

 3ללחו� על מקש באינטרנט. למה, למה היית מוגבלת בלהגיד מה שכבר נאמר "לצערי אני מוגבלת 

 4  ביכולתי שלי להסביר את עצמי".? 

 5קיבלתי פרשנות משפטית מסוג מסוי* שלא בהכרח הסכמתי ע* זה אבל זאת הייתה   ת:

 6  נות משפטית, ואחרי זה הבנתי שהפרשנות המשפטית השתנתה. זה למה.פרש

 7  הבנתי. את לא ענית לשאלה.  ש:

 8  היא ענתה על התשובה. למה לא?   כב' הש' ערקובי:

 9סליחה. סליחה. עכשיו תחליטי אחד מ� השניי*. א* את רוצה להשתמש בעצות   עו"ד וא� אמד�:

 10  רה את החיסיו�,המשפטיות שניתנו ל., אז את למעשה בזה את מסי

 11  זה לא נכו� גברתי.  עו"ד קידר:

 12תשב אדוני תשב.  עור. די� וא� אמד� מספיק. מיצינו. ענתה לשאלה. תתקד*   כב' הש' ערקובי:

 13  בבקשה לנושא הבא.

 14  טוב מאה אחוז. אני אתקד* בדיוק לא� שאני רוצה גברתי.  עו"ד וא� אמד�2

 15  לא� שאתה רוצה. רק תתקד*.   כב' הש' ערקובי:

 16  נכתב בשמ., 53עכשיו תראי בכתב ההגנה הראשו� של. בסעי2   וא� אמד�: עו"ד

 17  בראשו�?  העדה, גב' שפורר:

 18הראשו�. הראשו�. "היות ובמסגרת ההליכי* שהתנהלו בי� עיתו� האר� ודודו מבעלי ומנהלי   ש:

 19התובעת נקבע על ידי בית המשפט העליו� כי שמו של בעל המניות בתובעת מותר לפרסו*, כמו 

 20מעלליו אול* אי� לפרס* את שמו יחד ע* אות� חברות שאות* הוא מחזיק. הרי  שברור כי הנתבעת 

 21ה מלהתייחס לקשר בי� התובעת לבעל המניות סוחר הנשי* והעבריי� דודו". זו העצה מנועה היית

 22  המשפטית שאת קיבלת מגברת ליבלי.? 

 23אני מתנגד לשאלה גברתי. אני מתנגד לשאלה. הוא לא יכול לשאול  אותה על   עו"ד קידר:

 24כ� תהיה  העצות המשפטיות שהיא מקבלת. נית� לכוו� שאתה יכול לנסח את השאלה אחרת שהיא

 25  קבילה.

 26  ?53אוקי. את הסכמת או לא הסכמת ע* מה שכתוב בסעי2   עו"ד וא� אמד�:

 27  אני, אני לא הסכמתי.  העדה, גב' שפורר:

 28אני דר. אגב שגברתי טועה. כאשר היא כותבת מה העצה שהיא נתנה לה, אני וודאי   עו"ד וא� אמד�:

 29  יכול לשאול עליה. 

 30  תי בפרשנות של ליבלי. ?אני, הא* אני הסכמ  העדה, גב' שפורר:

 31  כ�. כ� היא כתבה בשמ. כתב הגנה.. היא כתבה כתב הגנה,  עו"ד וא� אמד�:

 32  אני, אני לא הסכמתי לפרשנות של ליבלי..   העדה, גב' שפורר:
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 1א2 על פי שאת טוענת שהיה מידע גלוי  2.6.14הבנתי. אבל יחד ע* זאת, כאשר פרסמת ביו*   ש:

 2י מוגבלת ביכולתי להסביר את עצמי". עכשיו תסבירי לי למה את וממקורות אחרי*, את אומרת "אנ

 3  התכוונת,

 4לא, כי א* קיבלת, א*, לא הסכמתי ע* הפרשנות של ליבלי. אבל קיבלתי על עצמי את   ת:

 5הפרשנות של ליבלי. ולכ�, עשיתי את זה בפייסבוק מתו. הרצו� להקפיד על צו איסור פרסו* שלא 

 6  נה מה הוא אומר. הבנתי עד היו*, אני בקושי מבי

 7  הבנתי עכשיו תראי,  ש:

 8  אבל כ�. הוא היה קצת בעייתי הצו איסור פרסו* הזה.  ת:

 9יש הבדל בי� א* פלוני אומר נתנו לי איזה עצה משפטית. אני ב� אד* זהיר אני פועל על פיה   ש:

 10  לזה. לבי� לכתוב את זה כהגנה שלו. זה הגנה של.. זה מחייב אות. על א2 כל הניסיונות להתכחש 

 11  לא הבנתי את הטענה, את ההבדל שאתה עושה?   כב' הש' ערקובי:

 12  מה?  עו"ד וא� אמד�:

 13  לא הבנתי את ההבדל שאתה עושה. אני לא מבינה איזה דקות אתה עכשיו העלית.   כב' הש' ערקובי:

 14אני אומר עוד פע*. יש הבדל בי� לבוא ולהגיד את זה ברי"ש גליי בכתב הגנה לבי�   עו"ד וא� אמד�:

 15  לחשוב שאולי אולי מותר לי אבל אני מכבד אני זהיר, כי אני מכבד איזה עצה. .

 16  נו ו?  כב' הש' ערקובי:

 17  אז אני אומר, השאלה היא למה הסכמת לכלול את הדבר הזה כחלק מההגנה של..   עו"ד וא� אמד�:

 18ני כי כאשר, אני אומרת ל. עוד פע* כאשר יש לי עצה משפטית מעורכי די  העדה, גב' שפורר:

 19ואני בוחרת לסמו. עליה* ואי� לי חילוקי דעות עימ* ולא עזבתי אות* והלכתי לעורכי די� אחרי*, 

 20  אני שומעת למה שה* אומרי* כי אני רוצה להקפיד על החוק ולא להפר צו איסור פרסו* זה הכל. 

 21  ד' לכתב ההגנה של., 65תראי. אומרת גברת ליבלי. בסעי2    ש:

 22  בסעי2?  ת:

 23  ההגנה של.,ד' לכתב  65  ש:

 24אני לא מבינה  ג* אי. אפשר לחגוג על שני כתבי הגנה עכשיו ולשאול שאלות ג* על זה וג*   ת:

 25  על זה. ג* אגב קשה לי להבי�,

 26תראי יש דבר כזה שנקרא השתק שיפוטי ולב� אד* אסור לטעו� טענות הפוכות. פע* בא לו   ש:

 27עור. די� מנוסה אבל אנחנו  נגיע לכל  ככה פע* בא לו ככה בייחוד שהוא טוע� שהוא מלווה על ידי

 28  זה,

 29גברתי השתק שיפוטי יש לו כללי* בדי�. חברי מדבר אליה מאוד לא יפה אבל   עו"ד קידר:

 30השתק שיפוטי יש לו כללי*. זאת ויטרינה שצרי. לטעו� דברי* . ה* צריכי* להתקבל בפסק די� 

 31גנה. או שחברי יודע את זה חלוט של בית משפט כדי שיהיה השתק שיפוטי. פה מדובר בכתב ה

 32  ומטעה את בית המשפט וג* את העדה. או שחברי לא יודע את זה,
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 1  חברי כרגיל לא יודע את הפסיקה,  עו"ד וא� אמד�:

 2  ואז הוא צרי. ללכת ללמוד משפטית.  עו"ד קידר:

 3  חברי כרגיל לא בקיא בפסיקה.  הטענה כאילו פסק די� חלוט, אתה לא יודע,  עו"ד וא� אמד�:

 4  אתה רוצה להתערב על זה?  קידר:עו"ד 

 5  אתה לא מכיר את הפסיקה. אתה לא מכיר את הפסיקה מה לעשות.  עו"ד וא� אמד�:

 6עור. די� וא� אמד�. עור. די� וא� אמד�. אני מאוד מודה לאדוני על השכלה שהוא   כב' הש' ערקובי:

 7  משכיל,

 8  תודה. תודה.   עו"ד וא� אמד�:

 9  ה לשאול את העדה שאלות קונקרטיות?אתה יכול אבל בבקש  כב' הש' ערקובי:

 10  אני שואל אותה שאלה קונקרטית.  עו"ד וא� אמד�:

 11  אני לא רואה.  כב' הש' ערקובי:

 12  יכול להיות גברתי, אנ מקבלת את הביקורת בהבנה,  עו"ד וא� אמד�:

 13  אני לא רואה את הקשר.   כב' הש' ערקובי:

 14  אני שואל אותה שאלות מאוד קונקרטית.  עוד וא� אמד�:

 15  שמה? מה אתה רוצה לדעת?  הש' ערקובי: כב'

 16אני עכשיו באמצע זה, חברי ק* והתנגד. היא שאלה אותי, אמרתי לה למה היא לא   עו"ד וא� אמד�:

 17ד': "דודו יודע היטב כי פסיקת בית המשפט העליו�  65�יכולה לעשות את זה. עכשיו תראי, כתוב ב

 18אפשרה לקשר בינו ובי� החברות  אפשרה לפרס* את שמו תו., אלא שהוראת בית המשפט לא

 19שבבעלותו". זה נכתב על דעת.? בכתב ההגנה מטעמ., זה נכתב על דעת.? השאלה ממוקדת מספיק 

 20  גברתי?

 21  תודה רבה.   כב' הש' ערקובי:

 22  תודה.  עו"ד וא� אמד�:

 23  עוד פע* רגע שנייה. (קוראת לעצמה). זה ה* כותבי* עלי לא? איפה ה,  העדה, גב' שפורר:

 24  תובע. את הנתבעת.אנחנו ה  ש:

 25  שנייה. שנייה אני רוצה לשאול משהו. זה מה זה, זה הכתב?  ת:

 26  כתב הגנה של..   כב' הש' ערקובי:

 27  אה לא, אבל היא כותבת: היתממות התובעת,  העדה, גב' שפורר:

 28  התובעת זה מיזמי*.  עו"ד נווה:

 29  נכ�. למה אנחנו מיתממי*?  ש:

 30  אז זה הכתב הגנה,  ת:

 31   למה אנחנו מיתממי*?  ש:

 32  מה, מה אתה רוצה לשאול?  ת:
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 1  אני שואל א* זה נכתב על דעת.? כחלק מכתב ההגנה של..  ש:

 2  א,  ת:

 3מנסי* להסביר למה את כותבת אני מוגבלת ביכולתי להסביר. זה המטרה ג* של הסעי2   ש:

 4  הקוד* שהקראתי וג* של הסעי2 הזה.

 5אבל אני אמרתי ל. שהפרשנות של עורכי הדי� שלי הייתה שאי אפשר, הפרשנות למה שקבע   ת:

 6בית המשפט העליו� הייתה שאי אפשר לקשר בינו לבי� החברה ורציתי להקפיד על זה. זה הכל. אני 

 7  לא הסכמתי לפרשנות אבל רציתי להקפיד עליה כי אני בכל זאת אזרחית שומרת חוק. 

 8  אוקי בסדר.   ש:

 9  נסה.מ  ת:

 10אז מה שכתוב, אני פשוט מנסה להבי�. אמנ* כתב הגנה נכתב במאוחר לפרסומי* אבל הא*   ש:

 11המילי*: לצערי אני מוגבלת ביכולתי להסביר את עצמי, מכוונות מבחינת הל. הרוח של. או 

 12ד' לכתב ההגנה  65�ו 53מבחינת מה שאת ידעת, למה שעורכת די� ליבלי. בהמש. כותבת בסעיפי* 

 13  של.?

 14  מה היא כותבת?  ת:

�פשוט אני רוצה לדעת מה ה  ש: state of mind  *15  .2.6.14של. ביו 

 16  אני תכ2 אסתכל על הסעיפי* שאתה, באופ� כללי הל. הרוח הוא מוגבל לחלוטי�,  ת:

 17  מה, על מה את רוצה להסתכל?  ש:

 18  על הסעיפי* שנתת עכשיו. נתת עכשיו סעיפי* לא?  ת:

 19  .. אה. אוקי. את רוצה? אני יעזור ל  ש:

 20אבל אני אגיד ל. באופ� כללי על הל. הרוח שלי מה הבעיה? הל. הרוח שלי היה שאני   ת:

 21  מקפידה על הייעו� המשפטי שקיבלתי ולא קושרת בי� דיגמי לחברות שלו. זה הל. הרוח.

 22אוקי בסדר. עכשיו בואי נעבור לכתב התביעה המתוק� ולפרסומי* ש*. עוד לפני זה תסלחי   ש:

 23  בקשר לזה. לי שאלה אחרונה 

 24  אה כ�.  ת:

 25  שאת כותבת: לא שווה להסתב. בערב חג". מה, מאיזה הסתבכות חששת?  ש:

 26  מדיגמי.  ת:

 27  מאיזה הסתבכות? משפטית? מדיגמי עצמו?  ש:

 28דיגמי לאור., תראה פע* ראשונה שהתעסקתי למעשה ע* אנשי* בסדר גודל כזה עברייני,   ת:

 29ו� לב�. לא נתקלתי בכזה דבר. פחדתי ממנו. היו בדר. כלל העברייני* שהתעסקתי אית* יותר צוואר

 30אירועי* שהגבירו את החששות שלי במהל. הכתבות, כאלה שאי אפשר לקשר ישירות לדיגמי, אז 

 31אי� לי מה להעלות אות* כא�. אבל היה לי חשש מאוד גדול. בכל פוסט הרגשתי שכל פוסט, הוא 
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 1נו וידעתי שכל דבר כזה מפנה אותו עוד יותר יודע שאני לא יורדת ממנו ושאני לא מתכוונת לרדת ממ

 2  אלי ופחדתי. 

 3תראי. אני עוד פע* אני לא אתווכח. אבל ברגע שפרסמת את מה שפרסמת על דודו דיגמי   ש:

 4מהכפר, על משהו שלא קשור בחתימת., גילית שכל הטענה הזאת של. היא טענה בדיעבד שאי� בה 

 5  שו* דבר. 

 6  ממש לא,  ת:

 7  לשאלה סליחה. אני מתנגד  עו"ד קידר:

 8  הוא לא שאל שאלה. הוא רק אמר אמירה.   כב' הש' ערקובי:

 9  ג* לזה אני מתנגד גברתי.   עו"ד קידר:

 10  טוב אוקי. אני אתקד* את. אני אתקד* את.,  עו"ד וא� אמד�:

 11  בסיכומי* תגיב לטענות.  כב' הש' ערקובי:

 12  בואי לפוסט השלישי.   ש:

 13הייתי בודקת את העיינית בבית שלי לראות מה יש בשלבי* שכתבתי את הכתבות על דיגמי   ת:

 14  שמה,

 15  רגע הוא לא שאל אות.. שנייה. שרו�, שרו� תחכי שישאלו אות..  עו"ד קידר:

 16אני אשאל אות. ככה. המגע הישיר של. אי פע* ע* דיגמי מאז שכתבת את הכתבות עליו   ש:

 17. הוא השאיר ל. 19.6.13�היה טלפו� שאת, את זו שהתקשרת אליו. נכו�? את התקשרת אליו ב

 18  הודעה. הוא השאיר ל. הודעה ואת התקשרת אליו. את רוצה שנחזור ל,

 19לא. אתה שואל אותי א* זה היה מגע ראש�, זה ממש לא היה מגע ראשו�. היה לי מגע נוס2   ת:

 20ע* דיגמי בפע* הראשונה הראשונה, הראשונה שהתקשרתי שבכלל הייתי כאילו, לא  ידעתי בכלל 

 21פרסו*. בקושי ידענו, רק התחלתי את התחקיר. התקשרתי לקבל תגובתו, אמר צו על צו איסור 

 22איסור פרסו*. התחיל כל הברדק בבתי משפט. אחר כ. ראיתי אותו פע* בבית משפט בפרשה של 

 23יזאדת חאמד שבה הורשע בסחיטה באיומי*, באתי וצילמתי אותו בווידאו בטלפו�, ההקלטה הלכה 

 24הייתה פע* שנייה. פע* שלישית הייתה שהתקשרתי לבקש ממנו תגובה לצערי לאיבוד אבל ש* זאת 

 25  והוא חזר אלי. נדמה לי שהוא חזר אלי, כ�.

 26אז אני אומר זה שאת רואה ב� אד* באול* בית משפט, זה לא הופ. את זה למגע. אני אומר   ש:

 27  הפע* היחידה,

 28  לא. ניסיתי לדבר אתו מה זאת אומרת? דיברתי אתו.   ת:

 29  ר אתו?ניסית לדב  ש:

 30  דיברתי אתו כ�.  ת:

 31  דיברת אתו?  ש:

 32  בשלוש הפעמי* האלה אז זה מגע. הגדרת..  ת:
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 1  בבית משפט את פניו אליו?  ש:

 2  כ�.  ת:

 3  וג* בטלפו� בשני המקרי* את פנית אליו?  ש:

 4  כ� אה והיה מקרה רביעי כמוב� של הגישור שהוא ישב מולי.  ת:

 5  נוכחות שלומית הראל שוור� נכו�?אוקי. של הגישור. הגישור היה בנוכחות המגשרת ב  ש:

 6  כ�. וג* דוד זהבי.  ת:

 7  ו?  ש:

 8  ודוד זהבי ודוד דיגמי.  ת:

 9  ואת אומרת כל מה שאת אומרת בהקשר הזה שהוא תקע ב. מבטי* שאת לא התלהבת,  ש:

 10  לא, אתה רואה אני אי� לי מה לעשות ע* זה.  ת:

 11תו ה* יזומי* על יד. או לא. אז אני אומר. אוקי. אוקי. זאת אומרת או שהמגעי* של. א  ש:

 12שה* היו כאשר נוכחי* כמו שאת אמרת עוד ארבע אנשי*: המגשרת, עור. די� שוור�, דודו זהבי, 

 13עורכת די� ליבלי. ובנוס2 את ומר דודו, ואז כל מה שהוא לא אמר הוא לא הרי* עלי. את הקול, 

 14  הוא לא אמר ל. משהו. את אומרת תקע ב. מבטי*. נכו�?

 15יתי מזה אישיו אתה יודע. לא אמרתי כלו* על זה. לא, אבל אתה יודע היו לי כ� אבל לא עש  ת:

 16  דברי* מוזכרי* בכתבות, במהל. הכתבות שפרסמתי עליו שלא היו לי א2 פע*,

 17  אוקי.  ש:

 18  אז אתה יודע פחד זה דבר מאוד סובייקטיבי. אני פחדתי מאוד.  ת:

 19  א עניי� סובייקטיבי.זה נכו�. אני מסכי* את. לחלוטי� שהפחד במקרה הזה הו  ש:

 20  היא לא אמרה במקרה הזה.  עו"ד קידר:

 21לא. לא. ממש לא. כי אתה יודע, פחד סובייקטיבי הוא דבר סובייקטיבי באופ� כללי ובפרט   ת:

 22שמדובר עוד פע* בעבריי� כזה שמסוג העברייני* שאתה לא צרי. לשמוע, זאת אומרת מספיק 

 23אלימות שלה* ועל האופ� שבו ה* סוחטי* אנשי* שאתה שומע את הסיפורי* על מה ה* עשו ועל ה

 24  באיומי* או טענות של אנשי* שה* סוחטי* באיומי*, אז אתה מפחד כ�.

 25  אוקי. אוקי,  ש:

 26אגב יש ג* כל מיני סוגי* של פחד אתה יודע, שאתה  כותב על נוחי דנקנר או על טייקוני*   ת:

 27  שמחזיקי* בתקשורת, אתה ג* מפחד. זה ג* סוג של פחד.

 28  גמרי. לגמרי,ל  ש:

 29  יפה. אתה מפחד שלא יהיה ל. מקו* עבודה.  ת:

 30לגמרי. עכשיו, תראי, הפוסט השלישי. הוא בפני גברתי? אז א* לא, גברתי רגע אחד תצי�   ש:

 31  בו. 

 32  מאיזה תארי.?  עו"ד קידר:
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 1  תכ2,  עו"ד וא� אמד�:

 2  לא. אמרת פוסט מ?  עו"ד קידר:

 3הוא אצל כבוד השופטת. שיחזירו לי את זה.  אוקי אני תכ2 אומר ל.. כתב התביעה   עו"ד וא� אמד�:

 4או סמו. לו. קוד* כל תסכימי איתי שבשני כתבי הטענות של. את הכחשת  21.9.14זה פוסט מיו* 

 5  את הפוסט הזה?

 6תראה לי את הפוסט. איזה סעי2 סליחה? כ� אני מזכירה ל. שאני לא   העדה, גב' שפורר:

 7  ייסבוק שלי.מכחישה שו* פוסט שהוא מופיע  בעמוד הפ

 8  אוקי,  ש:

 9  וזה נראה כפוסט שהופיע בעמוד הפייסבוק שלי.  אני בכלל לא הכחשתי אותו.  ת:

 10  א2 פע*  לא הכחשת אותו?  ש:

 11  לא מכחישה פוסטי* כאלה.   ת:

 12  אני שואל א2 פע* לא הכחשת אותו?  ש:

 13  א2 פע* לא הכחשתי את הפוסטי* שלי שפורסמו בעמוד הפייסבוק.   ת:

 14להתקד* יופי. עכשיו, את מאפיינת פה את ב� אופק הבעלי* של  איי קיו טק  אוקי. אני יכול  ש:

 15כשודד. את כותבת: "לא מרפי* מב� אופק הבעלי* של איי קיו טק והנה סו2 סו2 נעצר השודד 

 16  הזה". 

 17  לכאורה. לכאורה. תקרא עד הסו2.  עו"ד קידר:

 18את זה אתה לא יודע שהוא סחט את מוסיפה לכאורה. אני יכול לגלות ל. אולי ג*   עו"ד וא� אמד�:

 19  לכאורה וזה, זה לא הגנה בלשו� הרע. 

 20  לא הצלחתי לקבל כיוע� משפטי.  עו"ד קידר:

 21  תבדוק אותי. א* תבדוק בפרוטוקול כל מה שאמרתי נכו� ואתה כל הזמ� טועה.  עו"ד וא� אמד�:

 22  \לעניי�. לא משנה. לכאורה. לכאורה אני כבר לא משתמשת בזה. באמת לא  העדה, הגב' שפורר:

 23יופי. עכשיו אני אפתח כא� סוגריי* בכלל. הא* את אי פע* לפני פרסו* הכתבות שפרסמת   ש:

 24על שוטה ועל דודו קיבלת אי פע* קורס בלשו� הרע? ייעו�, לימדו אות. משהו? מה זה הבעת דעה, 

 25זה מה צרי. לעשות לפני שמביעי* דעה? מה זה הגנת תו* לב? לימדו אות. משהו מזה? עברת אי

 26  קורס? יש איזה קורס ב"האר�",

 27  אי� קורסי*. למדתי מניסיוני.   ת:

 28  רק מניסיונ.? מעול* לא אמרת רגע. רגע. רגע. אני אלמד בכלל מה החוק הזה?  ש:

 29  לא.  ת:

 30לא. לא ביקשת מעול* לדבר ע* עור. די� כמו טלי ליבלי. שמייצגת את "האר�", טלי לא   ש:

 31  אבל,

 32  מניסוני.  אני אומרת ל. עוד פע* למדתי  ת:
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 1  אוקי. אוקי. עכשיו את אפיינת פה את ב� אופק הבעלי* של איי. קיו. טק כשודד.  ש:

 2  כ�.  ת:

 3עכשיו אני רוצה לשאול מה מבחינת. את ידעת עליו שמכוחו אפיינת אותו כשודד ביו*   ש:

29.9.14 .  4 

 5ידע אני מתנגד לשאלה גברתי.  יש פה, מה הטענה לאיזה עדות שנטע� לגבי המ  עו"ד קידר:

 6  שבידיה?

 7  אולי להל. הרוח שלה. זה שאלה לגיטימית תתקד*.  כב' הש' ערקובי:

 8אני קראתי הרבה דברי* על ב� אופק. היו* לא חרוטי* בראשי. בקושי   העדה, גב' שפורר:

 9זוכרת כבר אתה יודע את הניואנסי* בדיגמי. ב� אופק קראתי מספיק דברי* ג* על איי קיו טק מכל 

 10כאילו כיוו� בכלי התקשורת. הערכתי את מה שגיא לרר  עושה ושיתפתי את הפוסט שלו וכתבתי  על 

 11  זה. 

 12  י,הבנתי. תראי אנ  ש:

 13קורה לעיתי* שאני מחמיאה לעיתונאי* אחרי* על תחקירי* שה* עשו, ויוצאת מנקודת   ת:

 14הנחה, שמדובר על תחקירי* רציניי* וה* לא פרסמו את זה סת* ומשתפת אות*, נותנת לה* 

 15ביטוי. אי� לי יכולת לבדוק כל תחקיר. אגב ג* שאתה משת2 כתבות של עובדה והמקור, אני 

 16דברי* שקרו הרבה פעמי*. פוסט בפייסבוק בכל משפט ומילה, הוא לא מתייחסת אליה* כאל 

 17הכתבה העיתונאית שאני מפרסמת ב"האר�| עד הסו2 מבחינת הבדיקה והעובדות. הוא שיתו2 של 

 18  משהו שאני חושבת שהוא ראוי ונכו�. 

 19  את לא ענית לי. זה בסדר,  ש:

 20  ה רוצה.אז מה אתה רוצה? אבל מה השאלה? אני יענה ל. על מה שאת  ת:

 21  בסדר. כי הפסיקה לא מסכימה לאבחנה. אבל בסדר.  ש:

 22בסדר, אז הפסיקה של. לא מסכימה אז תתבע את כל העול* ואשתו בפייסבוק, כולל כל   ת:

 23העיתונאי* שאי פע* מדברי* ומשתפי* כתבות של חברי* שלה* בפייסבוק. תתבע אות*. תתבע כל 

 24של עיתונאי קולגה, תתבע אותו שהוא לא בדק  אד* שמשת2  עכשיו בטוויטר או  בפייסבוק כתבה

 25  את העובדות על השיתו2. הרי זה לא הגיוני. 

 26פסיקת בית המשפט אומרת ההפ.. אבל אני לא מתווכח את. כרגע. אני אבל זה לא מה   ש:

 27לכתב התביעה המתוק�  27שאני שאלתי אות.. תראי, אני צרפתי לכתב התביעה וג* ציטטתי  בסעי2 

 28כתבה על ב� אופק. עכשיו אני אומר ל. שבכתב התביעה מטעמ. הכחישו את מה מה שויקיפדיה 

 29שנאמר בויקיפדיה.  עכשיו אני לכ� בכלל מעניי� אותי לשאול אות. שוב. את אומרת אני לא זוכרת. 

 30מה בכל זאת תזכירי לי כשאת כותבת על ב� אד* שהוא שודד. שודד. מה את ידעת כדי לגבש אצל. 

 31  ת יכולה לכתוב בעמוד הפייסבוק של. שיש לו עשרות,את התודעה הזאת שא

 32  לא כתבתי, לא,  ת:
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 1להגיד על מישהו שודד בעמוד הפייסבוק. מה את  20או  17או  15אני לא יודע א* זה היה   ש:

 2  ידעת כדי להגיד את זה? איזה עובדות למדת,

 3הגיע הזמ� תקשיב, אני אומרת ל. עוד פע* הרעיו� מאחורי הפייסבוק, הפוסט הזה היה ש  ת:

 4לטפל ג* במיזמי* וג* באיש המפוקפק שעומד בראשה, עבריי� כבד. לא סת* עבריי�. שאתה לא 

 5רוצה שיגיע במגע ע* בני בית.. זה הרעיו�. שהשתמשתי בעניי� של פוסט של ב�, לא יודעת מה ידעתי 

 6סיטואציה על ב� אופק. זה לא היה הרעיו�, לא חקרתי את ב� אופק. ב� אופק היה מבחינתי איזה 

 7לצאת ממנה לפי מה שעשו בצינור. זה הכל. זה הכל. לקחתי את הצינור ואמרתי כמו שעשו בצינור 

 8  על ב� אופק, צרי. לעשות ג*, ג* על דיגמי ועל מיזמי* ואפילו יותר חשוב. 

 9תראי את זוכרת מה את אמרת בראיו� ב"את" לגבי האופ� שבו את נוהגת לברר עובדות   ש:

 10  ל.? אני אקריא ל.. בפייסבוק. להקריא

 11  אני מאוד מקפידה על העובדות בפייסבוק.  ת:

 12  אני אקריא ל.. ככה את אומרת:" אבל אני מקפידה על סטנדרטי* מבחינת העובדות,  ש:

 13  נכו�.   ת:

 14  "אני אחת העיתונאיות היותר אחריות בפייסבוק".  ש:

 15  נכו�.  ת:

 16ופשי על מה שכתבו אז כל התזה של. שאת לא בודקת עובדות ואת מסתמכת באופ� ח  ש:

 17  אחרי*, היא לא הכי מדויקת.

 18לא. לא נכו�. אתה לוקח שני פוסטי* ממאות אני חושבת אולי אלפי* שאני כתבתי לאור.   ת:

 19השני*, לא מזמ� בדקתי את זה בתביעה אחרת שלי ואתה לוקח שני פוסטי* ע* אחד הפרטי* הכי 

 20לא להג� ל. עליה* כי זה נכתב לפני המו� שוליי* שבה* ואני, אני לא יודעת א* להג� ל. עליה* או 

 21המו� זמ� על ב� אופק. אני כבר לא זוכרת מה כתבתי אז אני לא יכולה להג� על עצמי. אבל עוד פע*, 

 22  זה ג* דברי* שוליי* וג* כ�, אני הכי אחראית עלי אדמות.

 23  בקיצור, בקיצור,  ש:

 24ה* תחקירני* בעלי ניסיו�  עיתונאי* לא מכירי* בכלל את תחו* הזה של לשו� הרע אלמלא  ת:

 25  שכבר התנסו בכמה תביעות.

 26התביעה שלי היא התביעה הראשונה נגדו? תביעה של התובעת פה. זו התביעה  הראשונה   ש:

 27  נגדו? 

 28  לא.  ת:

 29  לא?  ש:

 30  לא.  ת:

 31  כמה תביעות היו לפני כ�?  ש:

 32  . אולי על כתבה שכתבתי על מריו לזניק. איש נדל"� 2006�היו שתי תביעות. אחת ב  ת:
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 1  מריו לנזיק,  ש:

 2  יש לו חברה בבורסה,  ת:

 3  מריו לזניק אחד מחברות הבנייה הגדולות היא חברה שלא קרסה.  ש:

 4  זאת הייתה,  ת:

 5  אי. הש*?  כב' הש' ערקובי:

 6  שכחתי אי. קראו לחברה של מריו לזניק.   עו"ד וא� אמד�:

 7זאת הייתה תביעה אחת שנגמרה בלי כלחו*. הוא תבע המו� עיתונאי*   העדה, גב' שפורר:

 8אגב לא רק אותי. הוא תבע אותי ע* עוד עיתונאי מ"האר�". הוא תבע את המהדורה האנגלית של 

 9ה"אר�". הוא תבע את ידיעות אחרונות. הוא תבע לדעתי  ג* את גלובס. הוא תבע את כול*. בסופו 

 10  ני חושבת. לא נגמר אתו כלו*. של דבר, הוא מש. את התביעה א

 11  תראי,   ש:

 by the way.  12ואגב שמה עוד לא הייתי. הייתי בתחילת הדר. העיתונאית שלי   ת:

 13בכתב התביעה המתוק� אומר את הדבר  29כולנו מתחילי* מתי שהוא. תראי אני בסעי2   ש:

 14הבא: מתוכ� ההשוואה שנתבעת עורכת בפרסו* שלוש בי� התובע לאיי. קיו.טק. יוצא באופ� ברור 

 15שהנתבעת טוענת שבפעולותיו המסחריות של התובעת כפי שמתוארת על ידי הנתבעת, ייזו* 

 16התובע היא שודדת.  אז עכשיו בואי נחזור עוד פע* אחורה. את מודה היו* . 38פרויקטי* של תמ"א 

 17שלא ניסית להביא שו* ראיה במסגרת ההגנות של. בכלל לבסס את הטענה שבי� אופק הוא שודד 

 18  ואת ג* לא מסוגלת היו* להגיד על מה גיבשת את הדבר הזה, כ�? 

 19  אני לא מסוגלת להגיד כי אני לא זוכרת. נקודה.  ת:

 20  כשיו במה התובעת שודדת?ע  ש:

 21  אני לא, תראה לי עוד פע* את הפוסט.  ת:

 22  אני אראה ל..   ש:

 23  אני אומרת ל. עוד פע*,  ת:

 24  אני אראה ל..   ש:

 25  באיזה סעי2?  עו"ד קידר:

 26  26  העדה, גב' שפורר:

 27  . 26  עו"ד וא� אמד�:

 28רואה  אני, סליחה, אני ממש לא רואה וג* לא זכרתי את זה ואני ג* לא  העדה, גב' שפורר:

 29שאני טוענת שחברת הנדל"� הזאת שודדת. אני אומרת כא� כ� תיקחו את זה לטיפולכ* כי זאת 

 30חברה שראויה לזרקור מאד רציני בטלוויזיה, ע* תחקיר מאוד רציני שלכ* ע* ניג'וס רציני שלכ* 

 31  כמו שעשית* לב� אופק. זה מה שאני אומרת. אני ממש לא אומרת שמיזמי* שודדת. 

 32  שזה לא נכו�.  עו"ד קידר:
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 1  עוד פע* בסו2 בית המשפט יחליט אי. הב� אד* הסביר מבי� את המשפט.   עו"ד וא� אמד�:

 2  בסדר גמור.   העדה, גב' שפורר:

 3  אבל יכולת להגיד תראו, עצרת* את ב� אופק שפורס* עליו שהוא לכאורה נוכל.   ש:

 4  כו.  ת:

 5להגיד עליו, את אומרת שהוא נעצר וכו' וכו'. את אומרת על ב�, מכל הדברי* שאת יכולה   ש:

 6שודד ואת אומרת:" ועכשיו תיקחו לטיפולכ* את חברת הנדל"�". עכשיו מה ב� אד* רגיל צרי. 

 7  להבי�? למה צריכי* לקחת את המיזמי* לטיפול? 

 8אני מתנגד לשאלה גברתי. אני לא יודע אי. זה ייגמר בסו2? אבל אי אפשר לחזור   עו"ד קידר:

 9שה משפטי* כל אחד ע* שאלה. אני לא, ולמה הוא בסיכומי* הוא ייחס על זה. הוא כבר אמר חמי

 10  לזה לתו. השאלה שלו. שישאל שאלה ספציפית.

 11השאלה מאד ממוקדת. אני מבי� את העובדה שאתה קצת במצוקה אבל הכל טוב.   עו"ד וא� אמד�:

 12  אני אומר עוד פע*,

 13מאיפה אני יודעת מה  לא, אבל אתה ג* שואל אותי מה האד* הסביר.  העדה, גב' שפורר:

 14  האד* הסביר מבי�? אני יודעת,

 15את הפוסט הזה כ�.  9/14�לא שאלתי אות. מה האד* הסביר, תראי את פרסמת ב  עו"ד וא� אמד�:

 16הפוסטי* הקודמי* של. היו מאמצע מאי ומתחילת  14�ו 9�תסתכלי עליו. הוא עוד פע* עומד לבד. ב

 17מפרסמת את הפוסט הזה שהוא בלי שו* קשר לשו* יוני. כעבור שלושה חודשי* מהפוסט השני את 

 18  דבר. כבר חלפו עשרות,

 19  אני מתנגד לשאלה גברתי. אני רוצה להגיד שהפוסט הזה הוא ע* קשר לשו* דבר,  עו"ד קידר:

 20  אז אתה מגיד, אז תגיד מה שאתה רוצה.  עו"ד וא� אמד�:

 21  מוב�)לכ�, לכ� להבליע את העובדה בתו. שאלה שלא נגמרת, (לא   עו"ד קידר:

 22  אני מבי� את המצוקה של..  עו"ד וא� אמד�:

 23  לא. לא. עור. די� וא� אמד� אבל אתה מוכרח למקד את השאלה של..  כב' הש' ערקובי:

 24  אני ממקד את השאלה.   עו"ד וא� אמד�:

 25אבל המיקוד של השאלה פותח אותה למה היא תענה, הא* זה פוסט שעומד לבדו,   כב' הש' ערקובי:

 26פוסט שעומד לבדו? הא* אתה אומר שכבר אנשי* שכחו כ� או לא? הא*  הא* אתהשואל א* זה

 27  אתה שואל א* זה עשרה,

 28  אי� שו* בעיה גברתי. אי� שו* בעיה.  עו"ד וא� אמד�:

 29  יש רק  עשרה, עשרי* שלושי* או שלושה, למה אתה רוצה שהיא תענה?  כב' הש' ערקובי:

 30שהפוסט הזה מקושר באופ� כל שהוא אי� שו* בעיה. את לא הבאת שו* ראיה   עו"ד וא� אמד�:

 31  לפוסט, לשני הפוסטי* הראשוני*?
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 1לא זוכרת מה הבאתי עוד ראיה. אני רואה את הפוסט. אגב זה מאוד ברור,   העדה, גב' שפורר:

 2כבר חודשיי* לפחות א* אני לא טועה ש"צינור לילה" לא מרפי* מב� אופק הבעלי* של 

 3של מיזמי*, כי נמאס לי להיות לבד זאת  38פו מתמ"א איי.קיו.טק. וזה בדיוק מה שרציתי שלא יר

 4  שלא מרפה. 

 5  אני אומר עוד פע*. פה אי� שו* הסבר על ההיסטוריה כל שהוא של הפרסומי* של. בקשר,  ש:

 6  נכו�, אני לא כותבת  בכל פוסטי* היסטוריה של הפרסו*, אתה צודק.  ת:

 7  יפה. זאת אומרת שהפוסט הזה עומד לבדו.   ש:

 8  ת אלא א* כ� היו ש* תגובות שקישרו לינקי*. יכול להיו  ת:

 9  הפוסט הזה עומד לבדו וממנו עולה שהתובעת היא עבריי� מהסוג של ב� אופק.  ש:

 10  אני מתנגד לשאלה.  עו"ד קידר:

 11  סליחה אדוני תשב. אדוני זאת השאלה, הוא טוע� שמהפוסט עולה שזה,  כב' הש' ערקובי:

 12ג*, אני לא מסכימה לטענה הזאת. לא הייתה הבנתי. אני לא מסכימה   העדה, גב' שפורר:

 13כוונה זה לא עולה מהפוסט לדעתי. ואתה יודע מה, עשינו ג'סטה לבעלי* של החברה של. שאנחנו 

 14מכני* אותו שודד ולא סוחר נשי* שמכה נשי* באלימות א* כבר, או סוחט עברייני* באיומי*. 

 15  אבל לא לזה הייתה הכוונה. 

 16כתבת פשוט את הדבר הבא: דודו דיגמי הוא סוחר נשי* לשעבר עכשיו תגידי לי למה לא   ש:

 17הוא עד מדינה לשעבר. הוא הורשע בזה. הוא היו* מנהל במיזמי* ולכ� אני אומרת לכ* תיזהרו גורו 

 18  לכ*. 

 19אני מתנגד לשאלה. זו שאלה תיאורטית. אתה לא שואל ב� אד* למה הוא לא אמר   עו"ד קידר:

 20  משהו.

 21אני יכול לשאול. שלב המצוקה של עור. די� קידר שמבי� לא� התיק הזה וודאי ש  עו"ד וא� אמד�:

 22הול.. השאלה היא ברורה פשוטה, היא פרסמה פוסטי* מסוימי* ואני שואל אותה למה מכל זה 

 23היא לא אמרה את הדבר הפשוט שכאילו היא אומרת שהיא אמרה. למה לא אמרת דודו דיגמי סוחר 

 24  ואל תעשו אית* עסקי* בגללו? 38ת בתמ"א הנשי*. הוא בעל חברת נדל"� שעוסק

 25  לא יודעת. זה היה פרסו* שהייתי ע* ליבלי. אני לא יודעת.   העדה, גב' שפורר:

 26  אני מתנגד.   עו"ד קידר:

 27אי� סיבה להתנגדות. היא לא תיאורטית וזה מאוד לגיטימי השאלה אבל תתקדמי.   כב' הש' ערקובי:

 28  על, כ� גברת הוא שואל למה לא פרסמת ספציפית

 29  הבנתי, אני לא זוכרת, עוד פע* התארי. של הפרסו* הזה?  העדה, גב' שפורר:

 30  של הפוסט הזה? הפוסט הזה ני אגיד ל. בדיוק,  עו"ד וא� אמד�:

 31  סליחה רגע.  כב' הש' ערקובי:

 32  לא. רגע אני רק רוצה לדעת מתי הפוסט.    העדה, גב' שפורר:
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 1  אני אגיד ל. הפוסט הוא מ,  עו"ד וא� אמד�:

 2  .21.9.14  קידר: עו"ד

 3  .21.9.14  עו"ד וא� אמד�:

 4  זאת אומרת אני עדיי� ע* ליבלי.?   העדה, גב' שפורר:

 5  מה?  עו"ד וא� אמד�:

 6  אני עדיי� ע* ליבלי.?  העדה, גב' שפורר:

 7  כ�.  עו"ד וא� אמד�:

 8אז כנראה בגלל זה. אבל אגב אני אומרת ל. כנראה כי אני ג* לא זוכרת   העדה, גב' שפורר:

 9ככה או ככה. ככה כתבתי. למה לא כתבת ככה? שאתה תכתוב את הפוסטי* במקומי למה כתבתי 

 10  נדבר. 

 11 35עמוד  4סמו. לפרסו*  8.10.14בסדר אי� שו* בעיה. עכשיו אנחנו נעבור לפרסו* מיו*   ש:

 12  לכתב התביעה המתוק�.

 13  הפוסטי* ה* דיי דומי* אחד לשני.  כב' הש' ערקובי:

 14  חד ע* זאת כל אחד ייחודי בדרכו. נכו�. נכו� אבל י  עו"ד וא� אמד�:

 15  כ� בבקשה. כ� בבקשה מה השאלה אדוני.  כב' הש' ערקובי:

 16עכשיו את עוד פע*, את מסכימה איתי שאת קוראת לא להתקרב מבחינה מסחרית לתובעת   ש:

 17  ושאת לא מסבירה למה. את מסכימה איתי?

 18. מצידי אל תיכנס לא להתקרב לתובעת. לא יודעת מה זה מבחינה מסחרית. לא להתקרב  ת:

 19  למשרדי* שלה* כדי לא להיתקל באיש הזה.

 20  לא. תראי, שרו� תראי, אל תצאי בחורה לא אינטליגנטית,  ש:

 21  נו באמת? מה זה באמת?  עו"ד קידר:

 22  כתוב כא� אל תפריעו לי,  עו"ד וא� אמד�:

 23  לא אבל למה צרי.,  עו"ד קידר:

 24  כי זה בדיוק מה שהיא עושה.  עו"ד וא� אמד�:

 25לא. לא. אדו� וא� אמד� אני אבהיר בצורה מפורשת שלא תהיינה עוד אי הבנות. עוד   רקובי:כב' הש' ע

 26  הערה כזאת אני מפסיקה את החקירה. 

 27  גברתי תפסיק.  עו"ד וא� אמד�:

 28  אז אני אפסיק.   כב' הש' ערקובי:

 29  כאשר עד עונה,  ש:

 30  אני לא מוכנה שאתה תעיר לעד הערות מהסוג הזה.  כב' הש' ערקובי:

 31  כאשר עד עונה,  א� אמד�:עו"ד ו

 32  אני לא מוכנה,  כב' הש' ערקובי:
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 1  יכול להיות גברתי,  עו"ד וא� אמד�:

 2זה לא אכפת לי. סליחה תעצור. תעצור. לא אכפת לי מה הסיבה שאתה חושב   כב' הש' ערקובי:

 3  שבגינ* מותר ל. להשפיל מישהו,

 4  אני לא משפיל א2 אחד גברתי.  עו"ד וא� אמד�:

 5  סליחה. סליחה. סליחה,  כב' הש' ערקובי:

 6  וגברתי נוהגת כא� קפדנות יתר שהיא לא ע* הצד השני,  כב' הש' ערקובי:

 7  לא נוהגת קפדנות יתר.   כב' הש' ערקובי:

 8  שנה של חקירות, 31יש לי בכל זאת ניסיו� של   עו"ד וא� אמד�:

 9  ואני חושבת שאני הייתי ע* אור. רוח נדיר,  כב' הש' ערקובי:

 10  י על זה אי� מחלוקת. לגברתי יש אור. רוח נדיר.גברת  עו"ד וא� אמד�:

 11נדיר. על כל ההערות של.. ואני התאפקתי לא להגיד אות* עד עכשיו. אבל מספיק   כב' הש' ערקובי:

 12הגיעו מי* עד נפש. אני לא מוכנה יותר להערות משפילות ועוקצניות ולא אכפת לי כמה אתה חושב 

 13ל. עור. די� וא� אמד�, זה לא משרת. ממש לא. אני שזה משרת את האינטרסי* של.. אני מודיעה 

 14מבקשת אני מבקשת שההערות האלה ייפסקו ולאלתר. מספיק. תשאל אותה מה שאתה רוצה בלי 

 15  הערות.

 16את אומרת כא� לא שלא להתקרב למשרדי*. את אומרת כא�: לא להתקרב בשו*   עו"ד וא� אמד�:

 17ת מתכוונת בזה? שלא יעברו ברחוב ליד כשה* פני* לא של תמ"א ולא של פרויקטי* מגורי*. למה א

 18  בוני* או שלא יקנו מה*?

 19  ג* וג*.   ת:

 20  ג* וג* אוקי.  ש:

 21  שלא יתקרבו לשלט שלה* אפילו.   ת:

 22הבנתי אוקי. אבל הכוונה היא שאת מבחינה מסחרית רוצה שא2 אחד לא יקנה מה* או לא   ש:

 23  .28יכניס אות* כמנהלי פרויקט תמ"א 

 24  נכו�.  ת:

 25  נה של.?זאת הכוו  ש:

 26  נכו� כי להכניס את דיגמי הביתה זה פחד אלוהי*.  ת:

 27הבנתי עכשיו בפוסט הבא את אומרת: אל תעשו עסקי* ע* חברת מיזמי* על שלל חברות   ש:

 28  ,8.10.14מיו*  4הבנות שלה. הא* תסכימי איתי שבשני הפוסטי* האלה. הפוסט מספר 

 29  רגע. רגע.  מה זה כל כ. הרבה פוסטי*?  ת:

 30  כ�.   ש:

 31  לא תבעת אותי על שניי*? אני לא זוכרת,  ת:

 32  לא. בהתחלה שניי*. התקדמנו. התקדמנו.   ש:
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 1  אה אוקי אז איפה, איזה סעי2?   ת:

 2  אני אומר,  ש:

 3  אה אותו פוסט אותו פוסט.  ת:

4 24.10.14�יש פוסט מ 41ובסעי2  8.10.14יש פוסט מיו*  35לא. לא אותו פוסט. בעמוד    ש: 

 5  כעבור שבועיי* בער..

 6  . ואיזה עוד אחד רצית?10זה עמוד  41  ת:

 7  . 35סעי2  9בעמוד   ש:

 8  כ� אוקי.  ת:

 9  שאת אומרת אל תעשו עסקי*,  ש:

 10  רגע ת� לה לקרוא.  עו"ד קידר:

 11בבקשה. עד חצי המלכות. אפשר לשאול? הא* נכו� שאת למעשה קוראת לחר*   עו"ד וא� אמד�:

 12  כלכלי כולל על התובעת? שא2 אחד לא יעשה איתה עסקי*.

 13י מעדיפה להגדיר זאת כ. שאני קוראת לאנשי* להיזהר מאוד מחברת מיזמי* ולא אנ  ת:

 14לעשות איתה עסקי*. כ�. אתה יכול להשתמש בחר*. אני רוצה להזהיר אנשי* מפני לעשות עסקי* 

 15  ע* האיש הזה. 

 16  תראי אני אקריא ל.  ש:

 17של.. אני זה אותו דבר מה שאתה אומר. מה, מה אתה רוצה? אני לא יענה ל. במילי*   ת:

 18אומרת ל. מה אני חשבתי. אל תעשו עסקי* ע* האיש הזה. הוא מפוקפק אני מפחדת ממנו. אני 

 19רוצה להזהיר אתכ*, לא אני מפחדת ממנו. זה להזהיר אתכ* אל תכניסו אותו אליכ* הביתה. זה 

 20  מה שרציתי להגיד, בשני הפוסטי*.

 21  דר. אגב?עכשיו תגידי לי בשני הפוסטי* איפה, מי זה האיש הזה   ש:

 22  עוד לא כתבתי אותו פה.   ת:

 23  את מודה שלא מופיע ש* של א2 ב� אד* בשני הפוסטי* האלו?  ש:

 24  תקשיב,  ת:

 25  את מודה שלא מופיע ש* של א2 ב� אד* בשני הפוסטי* האלה?  ש:

 26  כ�. . יש ש* של ב� אד* אבל לא שלו.  ת:

 27לא את באת לא שלו לא שלו. זאת אומרת את לא אמרת לא להכניס אותו הביתה. א  ש:

 28ולא מי שרוצה לקנות דירה שלו יעשה  38ואמרת: א2 אחד. לא מי שרוצה לעשות פרויקט תמ"א 

 29אית* עסקי*. אני רוצה להשמיד כלכלית את התובעת  כי א2 אחד לא יעשה איתה עסקי*. זו לא 

 30  הייתה הכוונה של.?

 31  אני אומרת ל.,  ת:

 32  זו לא הייתה הכוונה של.?  ש:
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 1שי* מלעשות עסקי* ועוד כאלה שקשורי* בעסקה אחת החשובות אני רוצה להזהיר אנ  ת:

 2בחייה*, מלעשות עסקי* ע* האיש המפוקפק הזה. אני לא יכולה לחשו2 לכ* מי האיש המפוקפק 

 3  אבל אני יכולה לחשו2 לכ* את החברה שלו. 

 4א* א2 אחד לא יסכי* לקחת  38תראי מה חשבת שיקרה לחברת נדל"� שעוסקת בתמ"א   ש:

 5וא* א2 אחד לא יקנה ממנה את הדירות. מה כאד* סביר  38היזמית של תמ"א  אות* בתור

 6  אינטליגנטי עיתונאי חוקר במש. עשר שנה חשב שהקריאה של. תגרו*?

 7עיתונאי חוקר פחות דואג לבעלי* של חברת נדל"� ויותר דואג לאנשי* פשוטי* שעושי*   ת:

 8  אית* עסקי*.

 9  את לא עונה,  ש:

 10  תי.עניתי ל.. זה מה שחשב  ת:

 11מה חשבת שיקרה לחברה בשי* לב לזה שאת אומרת: אל תתקשרו אית* בתור יזמית   ש:

 12. מה חשבת שהיא תעשה? שהיא תעלה 38ואל תקנו ממנה דירות בתור יזמית של תמ"א  38תמ"א 

 13  ותפרח או שהיא תקרוס כלכלית?

 14ק אני מבקש להתנגד לשאלה. ככל שהשאלה מתייחסת לציפיות של הנזק כנז  עו"ד קידר:

 15שסביר שיתרחש בעקבות העוולה הנטענת, הרי שהוא שיי. לשאלת הנזק, שמה הופרד הדיו� משאלת 

 16האחריות והיפו. סדר הבאת הראיות חל רק לגבי נושא האחריות ולכ� א* רוצה חברי לחקור על 

 17  הנזק, אחרי שיחקרו עדיו שלו לגבי הנזק, היא תיחקר.

 18חוק לשו� הרע אחת ההגנות בהגנת תו* הלב. ותו* חברי כרגיל לא שולט בחוק.   עו"ד וא� אמד�:

 19ואני כרגע שחוקר אותה לגבי תו* הלב שלה, לא חוקר  16הלב יש לו בי� השאר את ההגדרות בסעי2 

 20אותה לגבי הנזק. כשהיא פרסמה, הא* היה לה תו* לב, לא היה לה תו* לב וחלק מתו* הלב שלה 

 21את החברה. שנגיע לנזק אל תדאג, אני כל כ.  מורכב מהשאלה, הא* היא התכוונה להשמיד כלכלית

 22לחוק לשו� הרע. השאלה הזאת  16יש סעיפי*  15יש סעיפי*  14בטוח שלא נגיע לנזק. יש סעיפי* 

 23  לחלוטי� מכוונת למתחמי* האלה. 

 24  תודה כ�?  כב' הש' ערקובי:

 25ושבת שאני כותבת כתבו או פוסטי* אני לא חושבת על מה להשמיד. אני ח  העדה, גב' שפורר:

 26את מי לחל� שלא יושמד. צר לי זה המחשבה שלי. אני מצטערת. ג* א* אני חושבת לרגע על הנזק 

 27שיכול להיגר* לחברה, ואני לא זוכרת מה חשבתי בדיוק שמה. אני חושבת יותר על הנזק שעלול 

 28  . 38להיגר* לאנשי* הפשוטי* שעושי* אתו עסקאות תמ"א 

 29ע* כמה מאות* אנשי* פשוטי* שוחחת לפני שחתמת את שני הפוסטי* ומכמה מה*   ש:

 30היול. עדויות שאומרות אנחנו הסתבכנו. אנחנו נפגענו. אנחנו איבדנו את כספינו. רימו אותנו. 

 31  ? 2014התייחסו אלינו באלימות, איימו עלינו. כמה אנשי* כאלה היו ל. אז באוקטובר ובספטמבר 
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 1כמה אנשי* היו לי. אני יכולה להגיד ל. שמקורות החיי* המאוד מרשימי* אני לא זוכרת   ת:

 2של מרש. באותה עת, שמאז כבר לא מרש. בעיקרו� ,אני התרשמתי שזה פחד אלוהי* לעשות אתו 

 3עסקי*, כי הוא איש מאוד אלי* שג* אחרי שהורשע וג* אחרי שנקבע על ידי השופט כבוב שעמד 

 4רי הפרשה הזאת של הסחר בנשי*, הוא המשי. להיות בעול* בראש, הוא היה הרוח החיה מאחו

 5הפשע. הורשע עוד פע* בסחיטה באיומי* ע* ראש ארגו� פשע מאוד גדול, קיבל תלונות במשטרה 

 6מפה עד הודעה חדשה, תו. כדי שהוא מעיד כעד מדינה. על מה אתה רוצה שאני אדבר עוד? כאילו 

 7י. כמה? מה? על זה שהוא מספר לגדעו� צוקרמ� כמה חומר עוד אתה רוצה שאני יאסו2 תגיד ל

 8מהירקו� הבעלי* של פיצרייה שהוא רוצה שיפנה עסק על ההוא שנשרפה לו המכבסה?  על המשפחה 

 9המסכנה שהוא מפנה מקריית שלו* באיומי*? על מה אתה רוצה? שהוא בא ע* כל העברייני* שלו 

 10נהג הזה? לא הבנתי מה עוד אתה רוצה האנשי* שהורשעו באונס, ובכפייה ובנעילה בחדרי* ע* ה

 11שאני אעשה? עשיתי את כל הבדיקות האפשריות על האיש הזה בשביל להגיד זה איש פחד אלוהי*, 

 12  שיש אינטרס ציבורי ראשו� מהמעלה שתדעו שלא ייכנס לכ* הביתה.

 13  הבנתי,  ש:

 14  אתה לא רוצה שהוא ייכנס ל. הביתה. אתה לא רוצה.   ת:

 15 2014מבי� את התשובה של. הארוכה, את באוקטובר ספטמבר  הבנתי עכשיו א* אני  ש:

 16  ?2009מתייחסת לעברו של דודו שכולו כולו עד

 17. הסחיטות 2009�לא. ממש לא. לא. לא. לא. ממש לא. יזדאת חאמד לדעתי לא היה ב  ת:

 18כול*. אני מדברת את. ג* כספי* שהוא המשי. לקבל מהעד מדינה השני  2009�באיומי* לא היו ב

 19חודיאטוב. ג* אחרי זה בגי� אחזקות בכל מיני מקומות. אני מדברת את. על שורה של  ראוב�

 20  עובדות. אני לא זוכרת ממש את הכל. 

 21  מזל שיש סיכומי* והולכי* לראיות ובודקי* כל דבר.  ש:

 22בוא נל. לראיות. עכשיו תביא. בוא תביא את הראיות עכשיו תביא. דברי* שהוא מספר   ת:

 23לקבל כס2 מהזנות כי עוד עשינו חשבו�, בזמ� שהוא מעיד בפרשת סחר בנשי*, עליה*: אני המשכתי 

 24הוא מספר שהוא עוד עשה חשבו� ע* העד מדינה השני, כי הגיעו לו עוד כספי* מקוד*, אז הוא 

 25המשי. ג* לקבל כספי סחר בנשי*. אחרי שהוא עלה לעדות, הוא נתפס ע* אגרופ� וסמי* בתו. 

 26אחרי זה הוא הורשע בפרשת יזאד חאמד. אל תספר לי, אני בקיאה האוטו אז מחקו לו את זה. 

 27  בדיגמי מפה ועד הודעה חדשה. 

 28לא, דווקא הנאו* הזה של. שאני אגיע לסיכומי*, נגלה כמה את בורה ואי� ל.   עו"ד וא� אמד�:

 29  מושג אבל זה נחכה לסיכומי*.

 30  אוקי בסדר.   העדה, גב' שפורר:

31  .2008�יארת עכשיו כול* המאוחרת ביותר שבה* אירע בכל העובדות שאת ת  עו"ד וא� אמד�: 

 32  תודה. עכשיו בוא נתקד* אדוני.  כב' הש' ערקובי:
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 1עכשיו הא* אני מבי� נכו� שאת לא בדקת באופ� אקטואלי את ההתנהלות הספציפית של   ש:

 2בי� כעושה עסקאות להיות יזמית לבי� כמוכרת דירות? או  38חברת מיזמי* בתור יזמית של תמ"א 

 3  כ� בדקת? תגידי לי.ש

 4  עוד פע* סליחה?  ת:

 5שאת כתבת בספטמבר  2010�אני אומר את לא בדקת לגבי חברת מיזמי* אורב� שהוקמה ב  ש:

 6את שני הפוסטי* האלה, את לא בדקת באופ� אקטואלי את ההתנהגות שלה בא2  2014ובאוקטובר 

 7  ממנה?שהייתה בו יזמית ולא בדקת לגבי לקוחות שקנו  38פרויקט תמ"א 

 8לא. תראה, אני אומרת ל., שנייה. אני לא זוכרת מה בדקתי מה לא בדקתי. אני יכולה כ�   ת:

 9לבי� פרויקטי* של קניות דירה, כי לא חשבתי שזה  38להגיד ל. שלא עשיתי הפרדה בי� תמ"א 

 10רלוונטי. ברגע שב� אד* מסוכ� אני חושבת שלא צרי. לעשות אתו עסקי* אחד. שתיי* אמרתי ל. 

 11חות פרויקט אחד שטמט* אותי. טמט* אותי בגלל* אני אכתוב את הפוסטי* האלה ולא לקשר שלפ

 12  בי� החברה, למרות שלא יכולתי לקשר, עדיי� רציתי להזהיר עוד פע* וחזרתי על זה,

 13  קריית שלו*.  ש:

 14היה קריית שלו* שהחברה משווקת בלי בעיה. שהחברה משווקת בלי בעיה, בפרסומות   ת:

 15את האתרי* השוני* כולל את דה מרקר והאר� שפרסמו בעצמ* פרויקטי* של תקשיב. פתחתי 

 16קריית שלו*.  פשוט א2 אחד לא יודע מה זה שמיזמי* משווקת פרויקט של קריית שלו*, וזה אותו 

 17קריית שלו* שבכלל לא אמור להיות קשור למיזמי* נכו�? למי הוא קשור? לדיגמי. ואת מי מפני* 

 18  במשטרה? על דיגמי.  ש*, על מי יש ש* תלונות

 19אני שואל אות. הא* את חושבת כא� הוכחת בתיק הזה שלא אורב� אלא מי שאת אומרת   ש:

 20  דודו הוא עשה משהו אלי* בקשר לפינוי * של המגרש בקריית שלו*. הא* את חושבת שהוכחת?

 21אני מתנגד לשאלה. אני חושב שהעדה לא צריכה לשקול הא* הוכיחה או לא   עו"ד קידר:

 22  ה. זו שאלה משפטית שבשביל זה יש,הוכיח

 23  באספקט  העובדתי הוא שואל אותה. לא האספקט המשפטי.  כב' הש' ערקובי:

 24  באספקט העובדתי,  העדה, גב' שפורר:

 25ממש לא. אז אולי אני מבקש שאפשר יהיה להבהיר לעדה את השאלה באספקט   עו"ד קידר:

 26  ובדתי.העובדתי להוכיח טענה, הרי יש לה ג* צד משפטי וג* צד ע

 27אי� שו* בעיה. אי� שו* בעיה. הא* את חושבת שאת הבאת כא� ראיות על ידי   עו"ד וא� אמד�:

 28עדי* שמוכיחי*  שדודו דיגמי עשה איזה שהוא דבר אלי* בקשר לרכישת הקרקע שעליה עומד 

 29  הפרויקט בקריית שלו*?

 30  לו לפנות,אני לא יודעת א* לרכישה. זה לפינויי*. זה ניסיונות ש  העדה, גב' שפורר:

 31  הא* את חושבת ש,  ש:

 32  לא. לא, אני אענה ל. ,  ת:
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 1  מי העד שהבאת? מי העד שהבאת?  ש:

 2  תקשיב לו היה דיגמי,  ת:

 3  מי העד שהבאת כדי להוכיח את הנקודה הזאת?  ש:

 4  אני לא מדברת על עדי*, אה אתה שואל,  ת:

 5  מי העד ? את אומרת הוא היה אלי* בקשר לפינוי. מי העד שהבאת להוכיח את זה?   ש:

 6לו היה, זימנו כמה עדי* שלא, וזימנו עד אחד לפחות שלא הגיע. אוקי? חו� מזה הגשתי כל   ת:

 7  מיני מסמכי*, מה אני,

 8  תודה. מה שהגישה הגישה. תודה.   כב' הש' ערקובי:

 9  אוקי. אוקי.   עו"ד וא� אמד�:

 10לא, אבל אני ג* אגיד ל. משהו. מה זה לו, מה זה להוכיח בדיגמי? דיגמי   גב' שפורר: העדה,

 11הוא לא ב� אד* רגיל בלי עבר ובלי, איזה פעילות עבריינית מאוד ענפה שאפשר להתעל* מתלונות 

 12במשטרה שלו. אגב לא כל ב� אד* שיש תלונה במשטרה ונסגרת, מפרסמי* כתבה ב"האר�" נכו�? 

 13ר�" הזכרתי שלוש תלונות שלו במשטרה שנסגרו, אבל ה* ממשיכות של קו של ב� ג* כתבה ב"הא

 14אד* שסוחט באיומי* וכל הזמ� נסגרות נגדו תלונות. למה? כי הוא תמיד עובדת משפטית לצד 

 15  איומי*. זאת הדר. שלו.

 16תני לי להבי� את מה שאת אומרת. תלונה במשטרה שנסגרה מבחינת כמוה כהרשעה פלילית   ש:

 17  ת משפט,של בי

 18  חלילה וחס זה לא מה שאמרתי. זה אתה אומר.  ת:

 19  אוקי. לא כי זה מה שיוצא,  ש:

 20  לא. זה מה שיוצא ממ..   ת:

 21יש לו תלונות במשטרה, אי� כתב אישו* אי� כתב אישו*. הוא לא מורשע אבל את מבחינת.   ש:

 22  זה,

 23ל תלונה לא, לא. אני אומרת שא* זה איש נורמטיבי אז אי אפשר לעשות שו* דבר ע  ת:

 24במשטרה שנסגרה. א* זה איש לא נורמטיבי ויש מצבור של תלונות שנושאות אופי פעילות דומה 

 25שג* ממשי. קו שבו הוא הורשע, אז כ� יש רלוונטיות מאוד גדולה לפרסו* של הדברי*. זה מה שכ� 

 26  אמרתי.

 27  אני לא דיברתי על,  ש:

 28  אני לא יודעת על מה דיברת,  ת:

 29  זה התשובות שלה עור. די� וא� אמד�, בוא תתקד* בבקשה.סליחה    כב' הש' ערקובי:

 30  אני מתקד* כל הזמ�.   עו"ד וא� אמד�:

 31  תודה. לקראת סיו* אני מקווה.   כב' הש' ערקובי:
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 1אני נמצא איפה שאני נמצא. עכשיו, א* הבנתי נכו� אז א* מישהו התלונ� במשטרה   עו"ד וא� אמד�:

 2יגמי הפעיל אלימות? אני מנסה להבי� פשוט את בקשר לפינוי בקריית שלו*, זה מבחינת. שד

 3  התשובה של. בקשר לפרויקט בקריית שלו*.

 4  זה א* שני אנשי* התלוננו במשטרה,  העדה, גב' שפורר:

 5  אזא* שני אנשי* התלוננו במשטרה זה מבחינת. ראיה שהוא התנהג באופ� אלי*?  ש:

 6בתלונות למשטרה ואני א* שני אנשי* התלוננו במשטרה ואני רואה את תיאור המקרה   ת:

 7רואה ג*, שנייה אני רואה ג* את האנשי* שהוא מלווה אותו, שמלווי* אותו לפינויי*, ואפיינתי 

 8לדעתי באחת הכתבות שלי כל אחד מהאנשי* האלה, כי בדקתי ג* כל אחד מה ההרשעות שלו, איזה 

 9  פחד אלוהי*,

 10  אני לא מדבר על הפוסטי*. אני לא מדבר על הפוסטי*.  ש:

 11ני לא מדברת על הפוסטי*. שאלת אותי לא על הפוסטי*. שאלת אותי על הא* את, לא א  ת:

 12  יודעת, שאלת אותי באופ� עקרוני על קריית שלו* אז אני עונה ל..

 13  תגידי לי מה כתבת על אלו� חס�?   ש:

 14  על מה אתה מדבר?  ת:

 15  אלו� חס� הוא עמד לדי�,  ש:

 16  אתה מדבר? כתבתי כל כ. הרבה דברי* על אלו� חס�, על מה  ת:

 17הבנתי מכל הדברי* שאת כתבת עליו, הא* נכו� שלמעשה בפועל הוא זוכה מכול*. כרגע יש   ש:

 18  ערעור לבית המשפט העליו�,

 19  יש ערעור, נכו�.   ת:

 20סליחה הא* נכו� שבבית המשפט המחוזי כל הדברי* שאת כתבת והאשמת אותו בפעילות   ש:

 21  עבריינית הוא זוכה. 

 �22 מעול* בפעילות עבריינית. תקרא את הכתבות של וא* לא תבי� לא האשמתי את אלו� חס  ת:

 23  את הכתבות שלי

 24  קראתי. קראתי,  ש:

 25אל תספר לי סיפורי*. אני כתבתי כתבות על אלו� חס� שהיו מצוינות ולראיה, הפרקליטות   ת:

 26  החליטה להגיש כתב אישו*,

 27  ולהעמיד אותו  לדי�.  ש:

 28או לא הורשע. יש הבדל בי� להרי* נטל הוכחה אני לא אחראית בסופו של דבר למה הורשע   ת:

 29פלילי, זה לא התפקיד שלי, לבי� להרי* נטל הוכחה שכרו. בלחשו2 דברי* לציבור. אני לא מבינה על 

 30  מה אתה מדבר? מה אתה רוצה?

 31  מה זה לא הורשע? אגב יש עוד ערעור על זה. 

 32  נכו�,  ש:



  
 

  
  יפו �בית משפט השלו� בתל אביב 

  אורב� נדל"� י.ד. בע"מ נ' שפורר 22755�06�14 ת"א
  

  2018דצמבר  23  

  

 170

 1  נכו� מאוד.   ת:

 2  אני בס. הכל מנסה לבוא ולהגיד,  ש:

 3  מה אתה מפיל עלי את הכישלו� של הפרקליטות להוכיח דברי*? לא הבנתי מה אתה רוצה?   ת:

 4מה שאני מנסה להוכיח ל. לשאול אות. מה לגביי. מהווה ראיה מספקת לכתוב על משהו.   ש:

 5  זה מה שניסיתי לברר. זה הכל.

 6  אני מתנגד לשאלה. אני מתנגד לשאלה היא כללית מדי גברתי.  עו"ד קידר:

 7  קצת היא קצת כללית אבל בוא תתקד*.  ' ערקובי:כב' הש

 8  אגב עמנואל רוז� תשאל איפה עמנואל רוז�  העדה, גב' שפורר:

 9  הוא ישאל אות. שאלות. תעני לשאלות.  עו"ד קידר:

 10  למה לא? להוסי2 להר געש.   העדה, גב' שפורר:

 11   זה מה שנקרא דח2 (לא מוב�) גברת לא שואלי* אות., אל תעני.  כב' הש' ערקובי:

 12  עכשיו תראי, את כתבת בפוסט השביעי,  ש:

 13  מאיזה תארי.?  עו"ד נווה:

 14  . 25.11.2014הוא מתארי.   עו"ד וא� אמד�:

 15  לא, אבל לשיטתו אפשר לכתוב על ב� אד* רק שהוא מורשע.   העדה, גב' שפורר:

 16  זה לא מה שאמרתי.  עו"ד וא� אמד�:

 17  גברת שפורר. גברת שפורר בבקשה.  כב' הש' ערקובי:

18  ,25.11.2014�את הוויכוח הזה אנחנו נקיי* בסיכומי*. תראי, את כותבת ב  � אמד�:עו"ד וא 

 19  איזה עמוד?   העדה, גב'שפורר:

 20  למטה. קראת? 11אני אראה ל.. זה בעמוד   ש:

 21  אהה.  ת:

 22אוקי. אלו בדיקות עשית טר* לפרסו* הפוסט כדי לברר מה היו המקורות הכספיי* של   ש:

 23  חברת מיזמי*?

 24  שעסקו במקורות הכספיי* של דיגמי.כל הבדיקות   ת:

 25  הבנתי. מה היו אות* בדיקות?  ש:

 26  עברו של דיגמי.  ת:

 27  עברו של דיגמי,  ש:

 28  ירושות שדיגמי קיבל או לא קיבל.  ת:

 29הבנתי. עכשיו א* אני אראה את תצהיר העדות של., אי�, את לא מצביעה על שו* מקור   ש:

 30אותי בתצהיר של. לאיפה את מפנה לראיה כספי מפוקפק של דיגמי. וא* את חושבת אחרת, תפני 

 31  על מקור כספי מפוקפק? של מיזמי* סליחה. 

 32  עוד פע* מה,  ת:
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 1אני אומר את אומרת כא�, תראי. תקשיבי. יש ל. משוואה שאומרת א* דיגמי הוא ב� אד*   ש:

 2  מפוקפק החברה מפוקפקת. בסדר, עכשיו,

 3  בשביל זה אנחנו פה בעצ*.  ת:

 4  מה?  ש:

 5  האו אה של. מסביב. על זה אנחנו פה.  אתה יודע ע* כל  ת:

 6מותר לי ללמד אות. משהו? כס2 סופרי* במדרגות. הליכי* משפטיי* שלא נגמרי*   ש:

 7  בפשרה, מחכי*  לפסק הדי� הסופי.

 8  בשביל זה אנחנו פה לא?  ת:

 9עד אז סבלנות אוקי? טוב. עכשיו אני שואל כ. הא* את טוענת וא* כ� תפני אותי, לזה   ש:

 10  למקורות הכספיי* המפוקפקי* של התובעת?שהצגת ראיה 

 11  אני צריכה לקרוא את כל התצהיר עכשיו?   ת:

 12  תשמעי היית אמורה להתכונ� אליו לפני הדיו�.  ש:

 13לא, הייתי עסוקה ביו* הולדת לילד אתמול. אי� לי זמ� כל היו* להתכונ� להליכי*   ת:

 14  משפטיי* של..

 15  מזל טוב וסימ� טוב, מה?  ש:

 16  ר. די� וא� אמד� מה שכתוב, מה שיש בתצהיר יש בתצהיר. מה שאי� אי�.עו  כב' הש' ערקובי:

 17  לא. אני רוצה שהיא תסביר לי.  עו"ד וא� אמד�:

 18מה אתה רוצה שאני אסביר ל.? למה לא הבאתי את הראיה הזאת, למה   העדה, גב' שפורר:

 19יתי את כל לא הגשתי את הראיה אחרת?  תשאל אותי על דברי* עבודתיי*. מה אתה רוצה. אני עש

 20הבדיקות לגבי המקורות של דיגמי הכספיי*. אי� לו מקורות כספיי*. הוא לא עשה שו* דבר בחיי* 

 21, הוא נכנס, ההורי* שלו בכלל אבא שלו אי� לו, אימא שלו ישבה, אני ג* יודעת מה 18שלו מאז גיל 

 22ו ג* ישבה אימא שלו עשתה שלא הכנסתי לכתבות שלי, אימא שלו ג* הייתה מפוקפקת ואימא של

 23בכלא מסכנה והוא גדל בלי הורי*. לא היה לו שו* דבר. מגיל קט� הוא עוסק בסמי* וגניבות וכל 

 24מה שאתה רוצה, חבר לכל מיני משפחות  פשע, ישב ע* בלייני*, רמי אמירה, זה מה שהוא עשה כל 

 25*, אלה היו*. היה גונב כל מיני דברי*, יש  את זה מפה ועד להודעה חדשה בחומרי סחר בנשי

 26שהוגשו ואלה שהוצהרו במשטרה וכל מה שהוא עשה אחרי זה, זה בגיל, כלו* הוא כבר נכנס לסחר 

 27בנשי* וזהו. אי� עוד מקורות לדיגמי. לא אמור להיות לו שקל לדיגמי. הב� אד* הזה יש לו רק כס2 

 28  מסחר בנשי*. זה הכל. למכור נשי* ולקנות נשי*. זה מה שהוא עשה. זה הכל.

 29  וא לוקח שותפי* ולוקח אופציה,וא* ה  ש:

 30  גברתי רק שנייה. סליחה. אני רק רוצה להגיד. לא הפרעתי.  עו"ד קידר:

 31  לא. לא. זה בסדר. ל. על זה.   עו"ד וא� אמד�:
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 1חברי מטעה את העדה. ברור שהיא לא יכולה לשבת כא� בהלי. חקירה נגדית   עו"ד קידר:

 2רציתי להתערב אבל את כל מה שהעדה אמרה הרגע, ולנסות לאתר בכל התצהיר שלה. אני פשוט לא 

 3לתצהיר שלה ברחל בת. הקטנה. המקור הכספי הוא בא ממשפחה דלת אמצעי*.  36כתוב בסעי2 

 4 36המקור הכספי אי� הזכר אחר, חו� מאשר שהוא בא מכספי הסחר בנשי*. כ. כתוב בסעי2 

 5  לתצהיר. אז לא רציתי להפריע. אבל,

 6  �? תודה. כ  כב' הש' ערקובי:

 7  עכשיו אני התכוונתי להגיע לש* עוד דקה אבל הכל בסדר. אני מודה לחברי,  עו"ד וא� אמד�:

 8  אז ג* ידעת שאני לא מטעה אות..   עו"ד קידר:

 9אני לא רציתי להטעות אות. ואת* יכולי* להשתמש בפועל מטעה עד מחר. את*   עו"ד וא� אמד�:

 10  ה שתשמשו וזה ייכנס לפרוטוקול,יכולי* לקפו� עד מחר, לא הטעיתי אותה לשנייה. בז

 11  בפועל הטעית. ניסית להטעות.  עו"ד קידר:

 12לא ניסיתי לרגע להטעות. שאלתי אותה בצורה הכי פתוחה איפה היא בתצהיר שלה   עו"ד וא� אמד�:

 13  כתבה את זה. 

 14  נו שאתה יודע את זה.  עו"ד קידר:

 15בכלל שולט בתצהיר שהוא  סליחה. סליחה. סליחה. מותר לי לשאול עד א* הוא  עו"ד וא� אמד�:

 16כתב. מותר לי לשאול עד בצורה פתוחה. עכשיו אחרי שהיא לא הייתה מסוגלת לענות מה כתוב 

 17  בתצהיר שלה, 

 18  לא. זה לא שהיא לא היית מסוגלת  עו"ד נווה:

 19מר נווה אני לא מתווכח את.. אתה חושב שהטעיתי, תמשי. לחשוב שהטעיתי.   עו"ד וא� אמד�:

 20יו� הזה הוא לא שווה בעיניי שו* דבר. שאלתי שאלה הכי לגיטימית שיש. מתרגש מצמצו* מהאפ

 21  עכשיו גברת שפורר,

 22  נו אמרת שתקרא לי שרו� בהתחלה ולא גברת שפורר.  העדה, גב' שפורר:

 23 36אז אני אקרא ל. שרו�. בשמחה גדולה אי� שו* בעיה. את כותבת בסעי2   עו"ד וא� אמד�:

 24דיי� עומדת על כ. שזה רק ככל הנראה? זה הכל. אני אראה לתצהיר של.: ככל הנראה. הא* את ע

 25  תראי, 36ל. הנה סעי2 

 26  אל תראה לי אני אסתכל לבד.   העדה, גב' שפורר:

 27  תראי זה התצהיר של..  ש:

 28  כ�.  ת:

 29  את חושבת שהבאת עוד ראיה בנוס2? את חושבת שזה לא ככל הנראה?  ש:

 30  אבל תמתי�.  כב' הש' ערקובי:

 31  גברתי צודקת. אני אחכה לתשובה. סליחה.  עו"ד וא� אמד�:

 32  לאיזה שאלה.   העדה, גב' שפורר:
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 1  השאלה הייתה הא* מבחינת. כמו שכתבת בתצהיר, עדיי� זה רק ככל הנראה?  ש:

 2  מליו� שקל אז אני חוזרת בי. 30 �כ� א* תמצא שהוא זכה בלוטו איפה שהוא ב  ת:

 3  ר נכו�?עכשיו תראי, אני מבי� שעשית הרבה תחקירי* על נוחי דנקנ  ש:

 4  ועל דני דנקנר.  ת:

 5רוב העסקאות שלו הוא עשה ממונפות נכו�? לא מכס2 שלו נכו�?  את מכירה את האופציה   ש:

 6  הזאת של לעשות עסקה לא מכס2 של.? 

 7  לא. הוא הביא.   ת:

 8  אחרי כל כ. הרבה תחקירי* על נוחי דנקנר וכתבות,  ש:

 �9 שלו מהלוואות אבל הוא הביא הוא הביא כס2 מהבית, לא להגזי*. ממונ2 את רוב ההו  ת:

 10  מהבית ג*. אתה יודע אתה צרי. להביא כס2 מהבית.

 11יפה. עכשיו א* אני מארג� קבוצת משקיעי* ואני הול. ומשיג אופציה ואני מוכר את   ש:

 12האופציה כעבור שנה בחמישה, חמש פעמי* מהשווי של העסקה המקורית ואז אני מקבל רווחי* אז 

 13השותפי* הביאו. לקחנו אופציה וכעבור כשנה, חצי שנה או שמונה לא הבאתי שקל מהבית כי 

 14חודשי*, סחרנו אותה למישהו אחר וכולנו הרווחנו ואני לקחתי רווח. שמעת על האופציה הזאת 

 15  ?38בעסקאות נדל"� בתמ"א 

 16שמעתי, לא שמעתי על ב� אד* שעושה עסקאות בלי להביא שקל אחד מהבית, לא שמעתי   ת:

 17  מימיי.

 18  את העדויות ג* של מר סגל שהעידו בדיוק אי. נלקחו אופציות?שמעת   ש:

 19סליחה. סליחה אני לא שמעתי שמר סגל העיד, תפנה את הגברת שה* לא הביאו   כב' הש' ערקובי:

 20  שקל מהבית. לא שמעתי את זה.

 21  מה? סליחה?  עו"ד וא� אמד�:

 22  אדו� סגל אתה טוע� העיד שלא הביאו שו* דבר מהבית.  כב' הש' ערקובי:

 23  לא זה לא מה שאמרתי. ה* דיברו על עסקאות אופציה. דיברו על עסקאות אופציה,  עו"ד וא� אמד�:

 24  אז זה התשובה של הגברת.   כב' הש' ערקובי:

 25  אני לא מכירה מישהו שעושה כאלה עסקאות בלי שקל להביא מהבית.  העדה, גב' שפורר:

 26  את לא מכירה?  ש:

 27  לא.  ת:

 28ת את העסקאות שדיגמי עשה כדי לבדוק, כל עסקה עכשיו אני שואל, הא* הלכת ובדק  ש:

 29ועסקה שאת ידעת עליה, הא* הלכת ובדקת אי. הוא עשה אותה? מי היו שותפי*, מי הביא כס2, 

 30כמה הוא הביא כס2 מהבית, באיזה מינו2, מתי נמכרה האופציה. הא* הלכת ובדקת את הדברי* 

 31  האלה?

 32  א' עד ת' כל פרט ופרט. �שעשיתי באר�, מ בדקתי כל דבר שיכולתי במסגרת כל הכתבות שלי  ת:
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 1  הבנתי.  ש:

 2דיברתי ע* אנשי*, שאלתי אות* איפה הוא גר. מהרגע שדיברתי אני חושבת מאות אנשי*,   ת:

 3לא אז אני לא אגזי*, מאה אנשי* על התחקיר הזה, ע* שותפי* שלו לסחר בנשי*, לסחיטות 

 4ל*. בדיוק כמו שתגיד לי שהילדי* של באיומי*, לחברי* שלו שעשו אתו עסקי*, דיברתי ע* כו

 5שוטה חובל התעשרו משו* דבר. . ה* לא הביאו שקל מהבית. ה* רק כל היו* ממנפי*. הבנקי* 

 6נותני* לה* אשראי כמו כלו*. ג* אני הולכת לבנקי*, ענקית אני עושה אופציות כל היו*. אי� לי 

 7  עידה בסחר בנשי*, נו באמת? תו. כדי שאני ג* מ  out of no whererשקל. אבל (לא מוב�) 

 8  עכשיו אני אשאל אות.,  ש:

 9  כ� תשאל אותי באמת.  ת:

 10  בעקבות הדברי* של.,  ש:

 11המומחיות של דיגמי זה בפינוי אנשי* כדי לבנות פרויקטי נדל"�. הוא סוחט אות*   ת:

 12לתורג'מ�. באיומי*. זה מה שעולה מכל החומרי* לגביו. ג* בקריית שלו*, ג* בצוקרמ� שהוא פינה 

 13  ג* בפלורנטי� שהוא הורשע לגביו ע* יזאת חאמד הוא ישב בכלא. מה הוא עשה? אל תפריע לי.

 14  תראי , את נואמת כא� בלי שו* קשר לשאלות,  ש:

 15  מי יית� לו כס2 תגיד לי? איזה בנק יית� לו כס2 ע* עבר כמו שלו? על מה אתה מדבר תגיד.  ת:

 16ו לא בדקת. עכשיו אני שואל אות. ככה, מהתשובה אני אחכה בסבלנות. את הלכת ובדקת א  ש:

 17  של. יוצא שהיה ל. את כל החומרי* ועליה* את ביססת את הכתבות,

 18  כ�.  ת:

 19ומכוח זה את טוענת מכוח החומרי* את טוענת שדיגמי לא היה לו כס2 ולכ� כל המקורות   ש:

 20  הכספיי* של חברת מיזמי* מפוקפקי*. זה מה שאת אומרת לי?

 21  כ�.  ת:

 22. איפה אות* ראיות שאספת. את כא� בהלי.. כא� את טענת שהחברה מפוקפקת. כא� אוקי  ש:

 23שמקורותיה הכספיי* מפוקפקי*. ואני  7את טענת בפוסט שאנחנו עוסקי* עכשיו פוסט מספר 

 24שואל אות., א* את אומרת שאספת את כל הנתוני* האלה וה* היו בידיי. כבר שכתבת את 

 25  יפה כל הראיות האלה על העסקאות?א 2013בתחילת  2012הכתבות בסו2 

 26  הגשתי אות*. לא הגשתי אות*?  ת:

 27  את חושבת שהגשת אות*. אוקי בסדר.  ש:

 28  הגשנו הכל.  עו"ד קידר:

 29  את חושבת שהגשת אות*.  ש:

 30  כ�.  ת:

 31  לגבי כל אחת מהעסקאות את יודעת להגיד לי ותיארת בפניי כיצד ,  ש:

 32  לא לגבי כל אחת ואחת,  ת:
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 1  מבחינה כלכלית ומאיפה הגיעו המקורות הכספיי*?כיצד היא בוצעה   ש:

 2לא. לא. אני לא התייחסתי לכל אחת מהעסקאות. אני התייחסתי לחברה שהוקמה   ת:

 3  מלכתחילה ולא לכל אחת מהעסקאות. 

 4  הבנתי,  ש:

 5  אתה עדיי� לא היית באול* שהעידו פה עדי*.  עו"ד קידר:

 6הבאת* ומה לא הבאת*. הבנתי, בקיצור  אני תתפלא הייתי ובסיכומי* נראה מה  עו"ד וא� אמד�:

 7לשיטת. את הבאת את כל הראיות להוכיח את הטענה שמקורותיה הכספיי* של מיזמי* היו 

 8  מפוקפקי*.

 9  כ�.  ת:

 10עכשיו אני שואל אות. הא* את יודעת בכלל להפריד בי� עסקאות של דיגמי ע* אנשי*   ש:

 11  עת להפריד ?אחרי* תחת חברות אחרות לבי� עסקאות של מיזמי*. את יוד

 12כ� אבל מיזמי* הייתה אני מסתכלת אחורה הייתה חברה גדולה, עברתי על כל אצבע   ת:

 13  ברשימה של החברות של דיגמי שהלכו וגדלו וגדלו ועוד. יש מיזמי*, אחזקות, מיזמי* ד.ד. על הי*,

 14  את לא עונה לי לשאלה.  ש:

 15  עברתי. עניתי ל.. אני יודעת להפריד.  ת:

 16כזה. התזה של. היא אומרת דבר כזה, לדיגמי לשיטת. לא היה שו*  א* את אומרת דבר  ש:

 17מקור כספי משלו, אלא לשיטת., כספי* שהוא נשארו בידו מפעילותו העבריינית. הוא הל. ועשה 

 18עסקאות מקרקעי� העסקאות האלה כנראה לשיטת. מפוקפקות. עכשיו אני אומר, בואי לרגע נניח 

 19  הוכחת.  שהוכחת את זה  וג* את המעט הזה לא

 20  לא, הוא מפוקפק,  ת:

 21אי. אילו מבי� העסקאות האלה שאת לא נוקבת לא בש* ולא בכתובת ולא הוכחת לגבי א2   ש:

 22  אחת מה� כיצד היא מומנה, אלו מהעסקאות האלה של דיגמי נכנסה לחברת מיזמי*?

 23  אני אומרת ל. קוד* כל ככה, דיברנו על קריית שלו*. דיברנו.   ת:

 24  קה. שיווקה בשביל אחרי*. כמו שמישהו לוקח חברת שיווק ומשווק,רק. רק. רק שיוו  ש:

 25  סליחה. סליחה. אתה נות� לה לענות?  כב' הש' ערקובי:

 26  סליחה אני נות� לה לענות.  עו"ד וא� אמד�:

 27  היא עונה מה שהיא עונה.  כב' הש' ערקובי:

 28  אוקי. קריית שלו*,  עו"ד וא� אמד�:

 29  ווק להבדיל,אתה עשית אבחנה של שי  כב' הש' ערקובי:

 30  אני יעשה איזה אבחנה שאני רוצה אבל בסדר. אני את� לה לענות.  עו"ד וא� אמד�:

 31סליחה. סליחה. זה אבחנה שאתה עושה וזכות.. אבל העדה יש לה אבחנות אחרות.   כב' הש' ערקובי:

 32  בוא נשמע את האבחנות שלה.
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 1  שלו*, זה בסדר גמור. אני בשמחה גדולה אשמע פרט לקריית  עו"ד וא� אמד�:

 2  תראה אני עברתי על לא מעט עסקאות של דיגמי וכל פע* שאני,  העדה, גב' שפורר:

 3  לא שמעתי. מה אמרת? את עברת?  עו"ד וא� אמד�:

 4עברתי על לא מעט עסקאות של דיגמי בכל מיני נקודות, וכל פע* קפצו לי   העדה, גב' שפורר:

 5ענייני זכות הזיהומי* למשל, וכ� ושמה, אני כל מיני ענייני* מול משפחת חובל למשל או אתה יודע 

 6מבינה לא� אתה חו, אתה מדבר תקשיב אתה מדבר, לא אתה מדבר על הא* מיזמי* מפוקפקת אבל 

 7אנחנו חוזרי* לאותה נקודה, הא* מיזמי* מפוקפקת. אני חושבת שהיא מפוקפקת מלכתחילה כי 

 8בחברה, הוא זה שמנהל אותה יושב שמה בראש, הקי* את החברה מנהל את החברה  ודירקטור 

 9  בפועל ויושב ש* כל הזמ�, הוא סרסור מאוד  מאוד גדול ועבריי�. אז מה אתה רוצה אבל?

 10  הבנתי את התיאוריה,  ש:

 11  אז זאת התזה המרכזית מעבר לכ., כ� היו אינטדנטי* שמניח שה* היו מפוקפקי*.   ת:

 12אי* של. ואני אסכ* את.. שרו�, אי� לי שו* בעיה כי את מבינה את השפה בי� העיתונ  ש:

 13עכשיו אני שואל אות. שאלה ממוקדת לחלוטי�. יש פוסט ספציפי ואת אומרת ש* על מיזמי* על 

 14  אורב� שהמקורות הכספיי* שלה מפוקפקי*.

 15  כ� נכו�. נכו�.  ת:

 16  יפה,  ש:

 17אבל זה לא מקורות שנוגעי* לכל פרויקט. זה מקורות שבאמצעות* הוקמה החברה. עניתי   ת:

 18   ל. על זה.

 19  ברשות.. ברשות.. עכשיו את באה ואומרת תראה,  ש:

 20  לא עכשיו. מלכתחילה.  ת:

 21מלכתחילה. את אומרת אז והיו* שדודי דיגמי לא יכלו להיות לו מקורות כספיי*   ש:

 22  לגיטימיי*,

 23  נכו�  ת:

 24  ולכ� העסקאות שהוא עשה ה* ככל הנראה לשיטת.,  ש:

 25  בדקתי. עסקה פר עסקה לא �לא עסקאות. הקמת החברה. עסקה  ת:

 26  אה הקמת החברה?  ש:

 27  בדקתי חלק ולא בדקתי הכל.   ת:

 28כמה כס2 נכנס לחברה? מתי הוקמה החברה לעומת מתי דודו דיגמי התחיל לעשות פעילות   ש:

 29  נדל"�? את לא יודעת להגיד? 

 30זה יהיה בחופ2, חלק מה. לא. לא. שנייה, שני הפרויקטי* שהוא עשה בחברה הפרטית שלו   ת:

 31היו, דר. חברת הנדל"�, לפעמי* דר. מיזמי*, אבל לפעמי* דר. חברת נבר לנד אתה יודע מאוד 

 32  החברה אחרת שלו ע* האחיי� של שוטה.
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 1בסדר. את יודעת את יכולה בהינ2 יד לבטל את העובדה שקיימות אושיות משפטיות נפרדות   ש:

 2  לחברות אבל,

 3גב בפרוספקטי* שהוא לא רק אושיות משפטיות נפרדות לחברות, אתה יודע דיגמי פרס* א  ת:

 4. בפרוספקט שהוא היה מחלק במשרד שלו, ש* הוא 1974�היה משווק בחברה שהיא בכלל הוקמה ב

 5  ג* כתב שהוא קשור לחברה. הזכרת לי איפה היה אפשר לקשר ביניה*. 

 6  עכשיו אני שואל אות.,  ש:

 7  יש לי את הפרוספקט הזה. הגשנו.   ת:

 8ו אני שואל אות. שאלה מאוד ממוקדת. הא* את יודעת אני יודע אני יודע. הייתי כא�. עכשי  ש:

 9  להגיד לי כמה כס2 הוכנס לחברת מיזמי* ביו* שהיא הוקמה?

 10  אני לא יודעת.  ת:

 11  את השאלות האלה שאלת ?  ש:

 12  למי?  ת:

 13  לא יודעת. שלחת שאלו� לחברה. שלחת שאלו� לחברה.  ש:

 14תקשיב, קוד* כל אני בכלל מלכתחילה בוא נזכיר שבכתבות שלי אני אעשה הכל בשביל   ת:

 15לבנות לכל האנשי* שאני כותבת כולל את דיגמי כולל את זהבי ע* רשימה של שאלות מפה ועד 

 16  הודעה חדשה. אז כל הדברי* האלה נשאלו שמה. 

 17  הבנתי אוקי. אז היו* בדיעבד,  ש:

 18  * זהבי.וניסיתי ג* לדבר אית* ג* ע  ת:

 19יפה. אז היו* בדיעבד את אומרת שאז כתבת על מקורות כספיי* מפקפוקי* את קיבלת   ש:

 20  לזה תשובות בשאלוני* ששלחת.

 21  לא שאלוני*, לא היו אז. אני כבר איבדתי זמני*.  ת:

 22לא. תראי. מותר ל. באופ� די פרדוקסלי לפעמי* בלשו� הרע, מותר ב� אד* להגיד משהו   ש:

 23  רגע א2 ראיות ואחרי זה למצוא את הראיות.בלי שיש לו באותו 

 24  לא, לא, לא, תגיד לי מה אתה רוצה. אני לא מבינה מה אתה רוצה ?  ת:

 25  אז אני אומר עוד פע*,  ש:

 26  כבר איבדתי את. את קו המחשבה.   ת:

 27אז תתרכזי וא* את רוצה חמש דקות מנוחה אנחנו נית� ל.. אי� שו* בעיה. הנקודה שאני   ש:

 28פשוטה. אני חושב שממה שיוצא לא היה ל. מושג כשפרסמת את הפוסט מה  נמצא בה היא מאוד

 29את הולכת ל(לא נשמע) של מיזמי*. סברתי. א* השופטת תקבל זה, ימי* יגידו. לא יודע. עכשיו אני 

 30שואל אות. אני שואל אות., הייתה ל. אפשרות במסגרת התביעה לברר כמה כס2 נכנס, מי הביא 

 31ביאו הלוואות, איזה בנקי* נתנו, יכולת לשאול שאלות ודר. אגב ניהלת אותו, מי הלווה, מאיפה ה

 32את המאבק מאוד אגרסיבי בעניי� השאלו� הזה והכל בסדר, הכל בסדר. הכל טוב. בשביל זה יש 



  
 

  
  יפו �בית משפט השלו� בתל אביב 

  אורב� נדל"� י.ד. בע"מ נ' שפורר 22755�06�14 ת"א
  

  2018דצמבר  23  

  

 178

 1עורכי די� והייעו� המשפטי. ואני שואל אות. הא* לשיטת. התשובות של החברה בשאלו� מוכיחות 

 2יחסי* מפוקפקי*? שאלת  כל מה שרצית? קיבלת את כל התשובות? את העובדה לטעמ. (לא מוב�) 

 3ביקשת שלוש פעמי* נדמה לי למחוק את התביעה בגלל שהתשובות לא היו טובות. הא* את 

 4  מסופקת מזה?

 5  לא. התשובות של החברה גרמו לי לחשוב עוד יותר שהחברה מפוקפקת.  ת:

 6ההגנה המתוק� של. את אומרת  לכתב 2אוקי. בסדר. מאה אחוז. עכשיו תראי, בסעי2   ש:

 7  בשורה לפני אחרונה : "שהאלימות והסחיטה משמשות אותו יו* יו* בהתנהלותו". 

 8  איזה מה?   ת:

 9  אני מקריא ל.. לא כתבתי את כתב ההגנה של.. אני רק קיבלתי אותו.  ש:

 10  אה אז לא� אתה מפנה אבל?   ת:

 11  מתוק� של..לכתב ההגנה ה 2אז אני אומר ל., אני מפנה אות. לסעי2   ש:

 12  ההגנה המתוק� איפה?  איפה כתב ההגנה המתוק�?  ת:

 13עכשיו זאת טענה עובדתית שלא חזרת עליה בתצהיר. הא* אני צרי. להבי� מזה שאת לא   ש:

 14  עומדת מאחוריה יותר?

 15  אתה לא צרי. להבי� מזה שו* דבר כזה. .  ת:

 16  הבנתי.  ש:

 17אני יודעת על כמה מקרי* של  אני לא יכולה לעמוד על זה שהוא לא סוחט יו* יו* א*  ת:

 18  סחיטה, זה נראה לי הגיוני שה* ג* מתווי* בקו של ב� אד* שזה מה שהוא עושה לא פע*.

 19  הבנתי.   ש:

 20 24זאת אומרת א* הוא הורשע פע* אחת בסחיטה באיומי*, אחרי שהוא היה סוחר נשי*   ת:

 21י  כבר מוב� אתה יודע מה? אז תיקי* וג* לפני זה בסחר, אי� לי כבר כוח לחזור על זה כי זה נראה ל

 22אחרי שהוא הורשע פע* אחת בסחיטה באיומי* ובמקביל יש שלוש תלונות של כל מיני אנשי*, 

 23לפחות תלונות א* לא יותר על זה שהוא סוחט באיומי*, ובמקביל הוא מנהל מול* אגב הלי. 

 24ימות והסחיטה משפטי וככה הוא משכנע אות* לחתו* ש*, אז אי� לי שו* יסוד להגיד שזה האל

 25  אינ� משמשות אותו יו* יו*, אתה מבי�? זה מאוד הגיוני.

 26  הבנתי,  ש:

 27סחטת ארבע פעמי*, אז אולי אתה לא סוחט יו* יו* אבל זה חלק מהפעילות השוטפת   ת:

 28  של..

 29הבנתי. עכשיו באיזה דר. את חושבת שיאיר סגל הוא מקורבו של דיגמי כמו שכתבת בסעי2   ש:

 30וא מקורבו? בזה שהוא ישב  בעשרי* השני* האחרונות בהונגריה ועשה ש* לכתב ההגנה? במה ה 26

 31  עסקי* וקנה חצי אחר של המגרש בישראל והחצי השני על ידי קניית החברה, בזה  הוא מקורבו?

 32  לא. בזה שהוא שיד. את משפחת עופר לעשות עסקי* ע* דיגמי.  ת:
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 1  את הוכחת שזה קרה לפני?   ש:

 2  כ�.  ת:

 3  לעסק?לפני שהוא נכנס   ש:

 4  כ�.   ת:

 5  וזה  הופ. אותו למקורבו?  ש:

 6  כ�.  ת:

 7  אוקי.  ש:

 8מכיר. עושה. לא הפתיע אותי שהוא נכנס פתאו* לחברה במקו* דיגמי כשדיגמי ממשי.   ת:

 9  לשבת בחברה. כ�.

 10תראי את עשית איזה שהיא בדיקה על מר סגל אחרי שהוא העיד? הרבה לפני את ידעת   ש:

 11את עשית  2005�בדיקה?  תחקיר. את התחקירנית המהוללת שמ שיאיר סגל, עשית עליו איזה שהיא

 12  תחקירי*,

 13  עשיתי במועד, במועד,  ת:

 14אל2 שקל רק בשביל שתעשי תחקירי* במקו* הכי ח*  בגיהינו*.  300ומגייסי* בשביל.   ש:

 15  איש עסקי* לגיטימי שכתוב עליו בכל העיתונות הכלכלית באירופה, הלכת ובדקת מי זה האיש הזה?

 16  ביחד) (מדברי*

 17  אי אפשר להבי� מילה כי את* מדברי* ביחד.   כב' הש' ערקובי:

 18  אה סליחה.  עו"ד וא� אמד�:

 19אבל עור. די� וא� אמד� ג* אדוני מרי* את הקול וג* אדוני לא עוצר. תעצור באיזה   כב' הש' ערקובי:

 20  שהוא שלב כדי שנשמע תשובה. תשובה?

 21  אי פע* עשית תחקיר עליו?   עו"ד וא� אמד�:

 22לא, הוא מדבר כל הזמ� על התחקירנית המהוללת כי א* אתה  ככה עוק�,   , גב' שפורר:העדה

 23ממשי. לעקו� בחקירה של., אז בוא נדבר על זה תחקירנית המהוללת אתה מתכוו� שקיבלה פרסי*, 

 24שעבדה בעיתו� האר� ולא רצו שהיא תל., שעבדה בדה מרקר בתחקירי* ולא רצו שהיא תל., 

 25  אחריה, עד ששמה כ� רצו שהיא תל., בסדר שפנו אליה ג* מעובדה,שגייסו אותה ורדפו 

 26  אחרי שלושת התיקי* האלה נראה מה יישאר (מדברי* ביחד)  ש:

 27  אז זה משהו אחר. אל תגיד לי מהוללת.   ת:

 28  אז אני שואל אות. את תחקירנית מהוללת? כ�?  ש:

 29  אני תחקירנית,  ת:

 30  את תחקירנית מקצוענית?  ש:

 31  אני מרגישה שכ�.  ת:

 32  את קיבלת פרסי*?  ש:
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 1  כ�.  ת:

 2על התחקירי* של., עכשיו אני שואל אות., א* כ.. א* את תחקירנית מהמעלה הראשונה   ש:

 3כפי שאת בדיוק ניסית לצייר בחמש דקות האחרונות. איפה התחקיר של. על מר יאיר סגל ומאיפה 

 4  הוא בא, מה עיסוק הכלכלי שלו,

 5  שיחות, אני עשיתי הרבה שיחות, אני עשיתי הרבה  ת:

 6  לפני שאת מטילה בו דופ� מכוער?  ש:

 7  איזה דופ� מכוער לא הבנתי?  ת:

 8  (כול* מדברי*)

 9  סליחה רגע. סליחה. סליחה. עור. די� וא� אמד� אתה רוצה תשובה לא?  כב' הש' ערקובי:

 10  בבקשה.  עו"ד וא� אמד�:

 11  לא הבנתי איפה הדופי אבל.  העדה, גב' שפורר:

 12  עשית עליו תחקיר?  ש:

 13  תענה לי איזה דופי? לא. לא.  ת:

 14  עשית עליו תחקיר?  ש:

 15  תענה לי איזה דופי וא� אמד�.   ת:

 16  עשית עליו תחקיר אי פע*? את לא רוצה אל תעני לשאלה.  ש:

 17לא, אני יכולה לענות ל. על מה שאתה רוצה אבל אתה אל תשמי� אותי סת* ואל תגיד לי    ת:

 18  לא עשית תחקיר, ואל תגיד מטילה דופי,

 19  ו תחקיר מעול*.לא עשית עלי  ש:

 20  איי אל תקשקש.  לא יעזור ל. לנסות להרגיז אותי.  ת:

 21  המילה הזאת את מאוהבת נכו�?   ש:

 22  מה זה?  ת:

 23  איסוסיאייש�, �מקורב אצל. זה הדר. שבה את, את יודעת מה זה גיל ב  ש:

 24כמו שאתה מקורב לאפי נווה, כ�. אתה מקורב לאפי נווה, קובעת עכשיו שאתה מקורב לאפי   ת:

 25  . נווה

 26  ואת צודקת בעניי�.  ש:

 27  אני יודעת. תודה רבה.   ת:

 28עכשיו אני אומר ל., השימוש הזה במילה מקורבו, מה את יודעת על יאיר סגל מעבר למה   ש:

 29  שהוא העיד כא�? הא* בדקת את זה  אי פע*? הא* בדקת  אי פע* על יאיר סגל?

 30  על מה, אני לא מבינה מה אתה רוצה?   ת:

 31  ר. שאלה. שאלה עובדתית,אני לא רוצה שו* דב  ש:

 32  אבל תרשה לה תשובה. היא באמצע המשפט ריבונו של עול*.  כב' הש' ערקובי:
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 1  אבל הוא לא מעניי� אותו התשובות שאני עונה בכלל.   העדה, גב' שפורר:

 2  נו אני מקשיבה.  כב' הש' ערקובי:

 3במאגרי* של עשיתי בדיקות על יאיר סגל ג* במאגי* משפטיי*. ג*   העדה, גב' שפורר:

 4דירקטורי* ובעלי* של חברות, ג*  דיברתי עליו ג* שמעתי מי הכיר מי תיוו. בי� למשל, דיגמי 

 5למשפחת עופר, וכ� אז עשיתי בדיקות. כמוב� שלא כל דמות בתחקיר, אני יכולה לעשות תחקיר 

 6ויש  מקי2 כמו דיגמי או כמו האנשי* הדומיננטיי*, יש אנשי* שעושי* עליה* תחקיר מאוד רחב

 7  כאלה שעושי* עליה* תחקיר יותר קט�, כי ה* דמויות יותר משניות.

 8  אוקי עכשיו מתי עשית,  ש:

 9  באותה תקופה אגב של התחקירי* ג* סגל בכלל לא היה עדיי� הבעלי* של החברה כאמור.  ת:

 10  בדיוק. בדיוק.   ש:

 11  נו?  ת:

 12  אות.,לכ� כל התשובה של. היא כמוב� לא מחזיקה מי* ועכשיו אני שואל   ש:

 13  נו אז מה אתה רוצה?  ת:

 14מרגע שלמדת, הרי התחקירי*. התחקירי* זאת הייתה  השאלה הבאה שלי, יפה שנזכרת   ש:

 15  באמצע בת. כל הברברת הזאת, 

 16  לא אני כבר לא יודעת,  ת:

 17  מספיק. תשב. מספיק. לא מוכנה לזה  יותר מספיק. מספיק. עצור,  כב' הש' ערקובי:

 18  דה,עומדת כא� הע  עו"ד וא� אמד�:

 19אדוני לא. אני לא מוכנה לזה יותר. מספיק עצור. אני מבינה שאי� ל. יכולת   כב' הש' ערקובי:

 20  להתגבר על היצר הזה,

 21  אי� לי שו* יצר גברתי.  עו"ד וא� אמד�:

 22  של העקיצות. אני לא  לא מוכנה לזה יותר. מספיק.   כב' הש' ערקובי:

 23  מותר לאפיי�,  עו"ד וא� אמד�:

 24  זה  לא מותר. לא מותר. מותר ל. רק להתייחס בצורה מכבדת לעדה. לא.  כב' הש' ערקובי:

 25  אני מתייחס אליה בצורה מכבדת כל הזמ�.  עו"ד וא� אמד�:

 26לא. א* אתה מדבר אליה כאל ברברת, זה לא יחס של כבוד.  עור. די� וא� אמד�   כב' הש' ערקובי:

 27  אני לא מוכנה לזה יותר. 

 28תראי, את סיפרת סיפור ארו. על תחקירי* שעשית אבל שנינו טוב. קיבלתי. עכשיו   עו"ד וא� אמד�:

 29מסכימי* שבשעה שעשית את התחקירי* ופרסמת את הכתבות, מר  סגל בכלל לא היה קשור 

 30  לתובעת. מסכימה איתי? את יכולה לא להסכי*? 

 31  אני לא זוכרת כבר מתי הוא נכנס מתי לא.  העדה, גב' שפורר:

 32  אוקי לא זוכרת.  ש:
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 1אני יודעת שהוא עשה  דברי* ע* דיגמי. אני לא יודעת מה זה קשור. הוא לא אתה יודע,   ת:

 2  ישב בחברה לא?

 3  ,2014בסו2   ש:

 4אגב אתה עוד פע* מדבר איתי על הכתבות ולא  על הפוסטי* שי* לב. אתה  מדבר איתי כל   ת:

 5  היו* על הכתבות שלי. אז תתבע ג* את (לא מוב�) והאר�. 

 6  ות. את מזכירה אות*. הכתבות, הכתבות שעשיתי,אני לא מדבר בכלל על הכתב  ש:

 7  אז אי. אני מזכירה אבל אתה אומר לי אמרתי מקורב. איפה כתבתי מקורב?  ת:

 8אני המצאתי את זה? תקראי. "מקורבו של דיגמי". את  6בכתב ההגנה של.. כתבת בסעי2   ש:

 9.  חזר מלשבת בחו"ל. כתבת לא אני. עכשיו אני אומר ל. עוד פע*. יאיר סגל ג* תיאר את זה כא�

 10קנה את החצי השני של המגרש בהרברט סמואל. שהבי� שמיזמי* שולטת בחצי השני, השתלט על 

 11  .2014מיזמי* בשביל שיהיה לו את המגרש השל*. כ�. וזה הוא עשה רק בחצי השני של 

 12מה זה כשהבי� שמיזמי* שולטת? הוא ידע מהתחלה כי הוא תיוו. אות* למשפחת עופר.   ת:

 13  לא הבנתי.לא. 

 14  טוב. אני לא זוכר שהבאת ראיה בעניי� הזה אבל את יכולה לחזור על זה שלוש פעמי*.   ש:

 15  זאת תשובה. סליחה אדוני, זה התשובה שלה.  כב' הש' ערקובי:

 16  בסדר זה אני הבנתי כשהיא אומרת אמר ועשה זה אותו דבר. בסדר.   עו"ד וא� אמד�:

 17  לא. העדות זה ראיה.   עו"ד קידר:

 18  עור. די� קידר סליחה אל תפריע לנו..  הש' ערקובי:כב' 

 19  יש הזדמנות להביא ראיות,  עו"ד וא� אמד�:

 20  עור. די� וא� אמד� מספיק ע* השיעור המשפטי. מספיק.. נתקד*.  כב' הש' ערקובי:

 21מאז , לפני זה עשית עליו איזה שהוא תחקיר? לפני זה על סגל  2014�בסדר. אז אני אומר ב  ש:

 22  א תחקיר? עשית איזה שהו

 23  מה זה לפני זה?  ת:

 24  .2014לפני אמצע   ש:

 25  . לפני הכתבה הראשונה על דיגמי, לא הכרתי את סגל.2014לא זוכרת מה זה אמצע   ת:

 26ואז  27.11.12�הבנתי. תראי הכתבות של. על דיגמי פורסמו לראשונה הייתה בעניי� חובל ב  ש:

 27הגרסה האלימה, ואחת סוחר הנדל"�  בפברואר התפרסמו שתי כתבות. אחת עסקי הנדל"� בתל אביב

 28  בחסות המדינה. אלה הכתבות.

 29  לא אבל, תקשיב אני, הכתבות על דיגמי אני עבדתי בער. שנה לפני אולי יותר,  ת:

 30  אדרבא. אדרבא.   ש:

 31אנחנו הגענו לבית משפט ועברנו לבית משפט עליו�, ועד שהתירו לנו פרסו*, כל הזמ� אספתי   ת:

 32  התוודעתי לסגל. יש מצב שהתוודעתי לפני כ�. חומר. אני לא יודעת מתי
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 1  את לא מסוגלת להגיד מתי התוודעת לסגל?  ש:

 2מהתחלה לדעתי התוודעתי. מהיו* שידעתי שחברת עופר מעורבת ש*, התוודעתי. זאת   ת:

 3  אומרת זה כבר היה בעליו�, אז ידעתי שסגל, ידעתי הכל על סגל.

 4  הבנתי. הכל על סגל?   ש:

 5  ני כ�. כ�. מה שבדקתי א  ת:

 6  מה זה הכל?  ש:

 7  את מה שבדקתי. אני בדקתי על סגל כל מיני דברי*.   ת:

 8עכשיו תראי מאיפה סגל היה צרי. לדעת אז משהו על דיגמי? היה צו איסור פרסו*.   ש:

 9  נלחמת* בו. שו* דבר עוד לא פורס*. עוד לא ניתנה החלטה של בית המשפט כא� , 

 10  אבל אני עוד לא כתבתי על זה.   ת:

 11  לא. אבל אני שואל אות.,  ש:

 12  אבל אני עוד לא כתבתי עליו.  ת:

 13אבל אני שואל אות. מה סגל או מישהו בכלל, ג* תיארו את זה כא� אנשי* אחרי*, היה   ש:

 14צרי. לדעת  על דיגמי כאשר היה צו איסור פרסו*. א2 אחד לא ידע מהעבר שלו, זה לא פורס*. לא 

 15  מי שפנית אליו היה צרי. לדעת.ידעו מי הוא.  ולא ידעו מה המעשי* של.. 

 16  אבל אני לא כתבתי עליו אז. מה אתה רוצה?  ת:

 17  סליחה מה היה מבחינת סגל,  ש:

 18  אבל לא כתבתי עליו אז.   ת:

 19את לא עוקבת. תראי את מנסה. את מנסה לצייר את סגל כמקורבו וכב� אד* פסול מעצ*   ש:

 20  תיוו. בי� משפחת עופר, העובדה שאת טוענת היו* בלי שהבאת ראיות שהוא תיוו.. הוא

 21  לדעתי הבאתי ראיות אבל אני לא זוכרת.   ת:

 22  בסדר,  ש:

 23  אבל אני לא זוכרת. אני לא שולטת כמו. במסמכי*.  ת:

 24  נתווכח על זה בסיכומי*.   ש:

 25  נתווכח על מה שאתה רוצה.   ת:

 26ישיר אבל תתרכזי. שהוא תיוו. בי� משפחת עופר לבי� דוגו דיגמי, אני לא יודע א* באופ�   ש:

 27בחברה, את לא אומרת את זה. כשאני אומר ל., את אומרת זה היה איפה שהוא, עבדתי שנה על 

 28  א2 אחד לא יודע כלו* על, 2012התחקיר. זה עוד היה בבית המשפט העליו�? איפה שהוא בשנת 

 29  אבל אני לא טענתי כלו* ג* כלפי סגל. אמרתי מקורבו. לא אמרתי מקורבו שידע נכו�.  ת:

 30  מקורבו? מה זה   ש:

 31  א* הוא מקורב אז כ�. א* אתה יושב,  ת:
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 1א*  אני הול. ומתוו. בי� שני אנשי עסקי*, שני אנשי עסקי* שעל אחד מה* אני לא יודע   ש:

 2  שו* דבר שלילי, מה לא בסדר בזה? 

 3אני לא אמרתי שזה לא בסדר. אתה בא לי ע* מסכת פרטי*, לא אמרתי לא בסדר. ג* לא   ת:

 4נו שו* דבר על סגל, אמרתי מקורב לדיגמי כ�. ברור שידעתי כי הוא ג* נכנס אמרתי, לא רשמתי בזמ

 5  אתו לשותפות נכו�? הוא לא נכנס אתו לשותפות? 

 6  זה מדהי* אי. אמרת ואת עיתונאית זה מה שמדהי* אותי,  ש:

 7  אה מדהי*?  ת:

 8  ואת עוד מקבלת פרסי*. אני פשוט לא עומד בזה. אבל לא, טוב שאת,  ש:

 9  מנהלי* ביחד ה* לא בשותפות אתו? בעסקי* שה*   ת:

 10  אבל טוב שאת מראה מה רמת הסקת המסקנות של.. טוב שאת מבינה. מה בעיניי. ראיה,  ש:

 11  תודה. עור. די� וא� אמד� תסיי*.   כב' הש' ערקובי:

 12  סליחה. היא עומדת כא� למבח� על עבודתה העיתונאית לכאורה א* שכחת*.  עו"ד וא� אמד�:

 13  עידה על,לא. היא מ  עו"ד קידר:

 14  א* שכחת* א* שכחת*.  היא מפגינה בדיוק כיצד היא מסיקה מסקנות,  עו"ד וא� אמד�:

 15אני לא עומדת למבח� על עבודתי כעיתונאית. אני עומדת למבח� על   העדה, גב' שפורר:

 16  הפוסטי* על העבריי� של..

 17  גברת שפורר. עור. די�  תסיי* בבקשה.   כב' הש' ערקובי:

 18  קראת סיו*. אני לקראת סיו*. אני ל  עו"ד וא� אמד�:

 19  תגיד כמה שאלות יש ל. כי אני צריכה פיפי.   העדה, גב' שפורר:

 20  אז אמרתי לא חוסמי* אישה בהיריו�,  עו"ד וא� אמד�:

 21  נו יאללה אני רוצה לסיי* כבר.  העדה, גב' שפורר:

 22  לא. לא סליחה,  כב' הש' ערקובי:

 23  להתאפק.  לכי.זה ייקח עשר דקות. היא לא צריכה   עו"ד וא� אמד�:

 24  עשר דקות את יכולה?  כב' הש' ערקובי:

 25  כ�. כ�.   העדה, גב' שפורר:

 26  תודה. קדימה.   כב' הש' ערקובי:

 27  אוקי. תראי, את הקלטת את רני רהב ע*, אה. שהוא מאיי* עלי. (לא מוב�) נכו�?  ש:

 28  כ�.  ת:

 29  מאחר ואת הקלטת את זו ששלחת את זה לעיתוני*?  ש:

 30  עיתוני* שלחתי? יש לי עיתו� אחד שאני מפרסמת בו דברי*, היה לי.לא. לעיתוני*? איזה   ת:

 31את שלחת את זה לכלי תקשורת? אי. זה הגיע לכלי התקשורת? אי. ההקלטה הזאת הגיעה   ש:

 32  לכלי התקשורת? 
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 1אני פרסמתי הקלטה, לא. אני פרסמתי כתבת תחקיר על רני רהב שנפתחה בתמלול של   ת:

 2  ר. אי. זה הגיע לכלי תקשורת אחרי*, אי� לי ש* שמ�.הקלטה וצורפה להקלטה בדה מרק

 3אז את פרסמת זאת אומרת  השיחה הייתה את. שיחה שאת יזמת ושאת פרסמת את   ש:

 4  התמליל שלה בעצמ., נכו�?

 5  כ�. מה זה בעצמ.? בעיתו�. לא הבנתי.  ת:

 6  בכתבה שאת חתומה עליה.  ש:

 7  כ�.  ת:

 8  כ� נכו�?  ש:

 9    אהה.  ת:

 10להראות ל. משהו ותגידי לי א* את זוכרת שהוא פורס*. הא* את ראית עכשיו אני רוצה   ש:

 11בינואר כמה ימי* אחרי הכתבה בדה מרקר. ראית או לא  9אי פע* את הפוסט הזה של רני רהב? 

 12  ראית?

 13  אני לא זוכרת. אני קוראת. אני לא זוכרת.  ת:

 14  מה זה ההתנצלות שלו?  עו"ד קידר:

 15  ו עוד התנצלות שאותה לא הבאתי שהוא פרס* בפייסבוק. לא. יש לו עוד, יש ל  עו"ד וא� אמד�:

 16  אז למה לא הגשת את ההתנצלות?   העדה, גב' שפורר:

 17את רוצה אני אגיש אותו, אי� כא� שו* בעיה. אני חשבתי שפחות רלוונטית אבל זה   עו"ד וא� אמד�:

 18  אי. שאת רוצה. לא באמת, א* את רוצה אני ג* אגיש אותה,

 19  אני מנסה להחזיר ל. , לא הול. לי. סת*  העדה, גב' שפורר:

 20  אה אוקי.  עו"ד וא� אמד�:

 21  מה אדוני רוצה להגיש את זה?   כב' הש' ערקובי:

 22  אני שאלתי אותה א* היא ראתה את זה.  עו"ד וא� אמד�:

 23  גברת שפורר את זוכרת א* ראית את זה?  כב' הש' ערקובי:

 24  לא זוכרת לא.   העדה, גב' שפורר:

 25שיו, כשאני פניתי לעורכי הדי� של. אני אומר לה* תראו. שאלתי את לא זוכרת אוקי. עכ  ש:

 26אות* הא* ה* עומדי* על העדת מר רהב או שאפשר  להסכי* על תוכ� השיחה בינו לבי� הנתבעת 

 27ועל פוסט שפרס* באינטרנט. אז ה* אמרו לי לעניי� רהב אנחנו לא תוכ� השיחה. וככל שאת* 

 28וזמני* להעיד את מר רהב. עכשיו אני מנסה להבי�. מעונייני* להתייחס אליה כראיה, את* מ

 29באמת. את מקליטה שיחה. את מפרסמת אותה ואני בא ומציע  לעורכי הדי� של. תראו, היא עצמה 

 30פרסמה את זה. בואו נסכי* על התוכ� ולא נטריד את מר רהב לפה. למה את רוצה שרני רהב יבוא 

 31  קלטת והוא פרסו* של.?להעיד על תוכ� של פוסט שאת בעצמ. פרסמת ואת ה

 32  אני מתנגד לשאלה.   עו"ד קידר:
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 1  מה? שיחה. שיחה מוקלטת של..   עו"ד וא� אמד�:

 2אני מתנגד לשאלה. נכו� שהיו חילופי דברי* ביני לבי� חברי, יותר נכו� עור. די�   עו"ד קידר:

 3נווה ובי� חברי ואנחנו היינו בעמדה שאנחנו לא מסכי* להצעות שלו, דיוניות ואני לא חושב שאפשר 

 4לחקור את הנתבעת על חילופי הדברי* בניסיו� להגיע להסכמות דיונות בי� עור. די� שלה לעור. די� 

 5  הצד השני. של 

 6  סליחה אני שואל אותה אבל, הא* את מסכימה שזה הקלטה,  עו"ד וא� אמד�:

 7לא. הנה גברתי זה כמו שאני אשאל אות. הא* את מסכימה עכשיו לפשרה? לא   עו"ד קידר:

 8צרי. את ההסכמה שלה. הא* היא מעידה על עובדות. נקודה. שלא יעשה איתה הסדרי*, שיעשה 

 9  זה שיש את הפער כוחות הזה.  ככה לא מנהלי* משא ומת�.  איתי הסדרי*. לא תו. כדי

 10  אני לא מנהל איתה משא ומת�.   עו"ד וא� אמד�:

 11  זה בדיוק מה שאתה עושה.   עו"ד קידר:

 12  אני מנסה להבי� את המניעי* הפסולי* של. ושלה,  עו"ד וא� אמד�:

 13מה שאתה מנסה אתה מנסה להוריד את עצמ. מהע� שעלית עליו ע* רני רהב. זה   עו"ד קידר:

 14  לעשות. 

 15  המניעי* הפסולי* של. ושלה להזמנת רני,  עו"ד וא� אמד�:

 16  תוריד את עצמ. מהע� בלי עזרתנו.   עו"ד קידר:

 17  סליחה אני לא אוריד  את עצמי משו* ע�.  עו"ד וא� אמד�:

 18  אז בבקשה שיבוא להיחקר.   עו"ד קידר:

 19השמיע ל. משהו ותגידי לי א* את שלומית בבקשה. תשמיעי. עכשיו אני רוצה ל  עו"ד וא� אמד�:

 20  מזהה את הקולות של הדוברי*.

 21  (מושמעת הקלטה)

 22  זה רני רהב? זו את?  עו"ד וא� אמד�:

 23  נדמה לי כ�.   העדה, גב' שפורר:

 24  טוב. זיהית את הדוברי*. מי היה הגבר הדובר?  ש:

 25  רני רהב.  ת:

 26  ומי הייתה האישה הדוברת?  ש:

 27  אני.  ת:

 28  דה מרקר?את. זה התמליל שאת פרסמת ב  ש:

 29  כ�.  ת:

 30  זו דר. אגב השיחה במלואה מתחילתה ועד סופה?  ש:

 31  עד כמה שזכור לי, כ�.   ת:

 32  הבנתי. לא השמטת לא היה איזה קטע לפני או קטע אחרי?  ש:
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 1  לא.   ת:

 2עכשיו את אני לא יודעת א* את יודעת, אני יכול להגיד ל. ואת יכולה לבדוק אותי,   ש:

 3נמצאת ביוטיוב. נמצאת באתר המזבלה.  ונמצאת לפי שהשיחה הזאת ההקלטה הזאת במלואה 

 4  דעתי בעוד כמה וכמה אתרי* בכל רגע נתו�,

 5  שידרה באותו ערב. 2חדשות   ת:

 6  דני קושמרו, 2חדשות   ש:

 7  איפה שלא משדרי* מילה על  דיגמי, משדרי* על רני רהב אתה מבי�.  ת:

 8  דני קושמרו כ�.   ש:

 9  זה קושמרו? אני לא יודעת.   ת:

 10אני יכול להראות ל., עכשיו אני שואל. אני שואל אות., למה אנחנו צריכי* אחרי זה   ש:

 11  להזמי� את רני רהב בשביל להעיד על הדבר הזה? 

 12אתה שואל אותי שאלות שאי� לי מושג. אני יכולה לאשר ל. את מה שאתה רוצה. לא יודעת   ת:

 13  מה אתה רוצה.

 14  אישרת לי את זה.  ש:

 15  כי דיני אי� לי  מושג. אני לא יודעת להגיד ל..מה היה בשיחות ע* עור  ת:

 16לא. לא. את התמליל הזה, א* אני עכשיו אגיש את התמליל של הדברי* האלה כפי שזה, אז   ש:

 17  זה מקובל עלי. שזו השיחה?

 18  זו השיחה.   ת:

 19  סליחה. זהו?  כב' הש' ערקובי:

 20  רגע. רגע. עכשיו תקראי רגע את הפוסט הזה.  עו"ד וא� אמד�:

 21  כולו?  שפורר: עדה, גב'

 22  חצי שנייה. חצי שנייה. אני ג* אומר ל. זה,  ש:

 23  בימי* האחרוני* יש לומר,  ת:

 24  לא. לא. את לא צריכה לקרוא בקול ר*.   ש:

 25  אה סליחה.   ת:

 26עכשיו זה רני רהב פרס* והוא מסביר את ההתנהגות שלו. הא* את חושבת שאפשר לקבל   ש:

 27  וא ויקריא את זה בעצמו?את זה בלי רני רהב או שאת רוצה שרני רהב יב

 28  אני לא מבינה את ה,  כב' הש' ערקובי:

 29  השאלה לעדה היא לא רלוונטית. היא לא יודעת להגיד.   עו"ד קידר:

 30  סליחה. סליחה. אני שואל אותה.  עו"ד וא� אמד�:

 31  תשאל אותי.  עו"ד קידר:

 32  אני לא רוצה לשאול אות..  עו"ד וא� אמד�:
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 1  תי.אז אני מתנגד לשאלה גבר  עו"ד קידר:

 2  היא לא מחליטה מה מביאי*.   עו"ד נווה:

 3  הבנתי. עובדה שהיא הסכימה לתמליל.  עו"ד וא� אמד�:

 4  נו? אז מה אתה  רוצה מפה?  העדה, גב' שפורר:

 5יכול להיות שאתה מתבאס אבל, תשאל אותנו א* אתה להגיע להסכמות דיוניות.   עו"ד קידר:

 6  לא אותה. 

 7* תביאו את רני רהב ותשמעו, תנסו לשאול אותו מה אני לא מתבאס בכלל. את  עו"ד וא� אמד�:

 8  שאת* רוצי*,

 9  אני לא מביא א2 אחד. אתה תביא אותו.   עו"ד קידר:

 10אני אביא אותו ותנסו לשאול אותו מה שאת* רוצי*, ותראו אי. זה ייגמר. הכל   עו"ד וא� אמד�:

 11  טוב. 

 12  העדה?אני לא מבי� א* האיו* הזה היה מופנה כלפיי, כלפי   עו"ד קידר:

 13  זה לא היה איו*.   עו"ד וא� אמד�:

 14  תודה רבה עור. די� וא� אמד�.   כב' הש' ערקובי:

 15  סליחה גברתי. סליחה. לא. לא. אתה היו* מסכי* להגיש את הפוסט הזה?  עו"ד וא� אמד�:

 16  לא.   עו"ד קידר:

 17  תודה רבה רשמנו.  כב' הש' ערקובי:

 18  דר. מי? דר. העדה?  עו"ד קידר:

 19  לא. אתה בהסכמה דיונית. מה?  עו"ד וא� אמד�:

 20  לא.   עו"ד קידר:

 21  בסדר.   עו"ד וא� אמד�:

 22  כ� אדוני? אדוני סיי*?  כב' הש' ערקובי:

 23עוד דקה אני אבדוק ואני אראה איפה אני עומד. לפי דעתי כ�. עכשיו כל הציטוטי*   עו"ד וא� אמד�:

 24י* שאת יודעת שאת ציטטת מתו., בתצהיר של. מתו. כל מיני מסמכי* חיצוניי*, אלה לא דבר

 25  בעצמ.?

 26  לא. תסביר לי אני לא מבינה את השאלה.  ת:

 27לתצהיר של.. את  24אז אני אסביר ל.. תפתחי את התצהיר של. רגע. תפתחי את סעי2   ש:

 28  המשטרה? את משטרת ישראל?

 29  אני לא משטרת ישראל. חבל.  ת:

 30  את בית המשפט?  ש:

 31  לא.  ת:

 32  את דיגמי?  ש:
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 1  חלילה וחס.  ת:

 2  האלה? שאלתי א* את צד למסמכי* האלה?את צד למסמכי*   ש:

 3  אני לא צד למסמכי*.   ת:

 4  קראת אות*? קיבלת אות*? כי זה חוזה, זה מופנה אלי.. אני שואל.  ש:

 5  לא.   ת:

 6  אני מתנגד להגשה שלה* על ידי העדה.   עו"ד וא� אמד�:

 7  מה זה? זה הוגש בכל בית משפט אפשרי. אני לא מבינה מה אתה רוצה?  העדה, גב' שפורר:

 8זה הוגש כמו שמוגשי* ראיות בהליכי*. את רוצה אז תגישי אות* כמו שמגישי*   עו"ד וא� אמד�:

 9  ראיות ולא באמצעות.. אני מתנגד לזה שהעדה,

 10רשמנו לפנינו את ההתנגדות. אני מזכירה לכ* שבהתחלה רשמנו התנגדות כוללת.   כב' הש' ערקובי:

 11  עכשיו אדוני יש לאדוני עוד שאלות לעדה?

 12כ�. סליחה. סליחה. אני רוצה לעבור. אני רוצה לוודא לגבי כל דבר. כ�. עכשיו אני   וא� אמד�:עו"ד  

 13  ,26לתצהיר של.. ואותו דבר לאמור בסעי2  25שואל אות. אותו דבר לגבי האמור בסעי2 

 14  מה השאלה? את משטרה?  העדה, גב' שפורר:

 15הא* את דודו דיגמי?  אני שאלתי אות. הא* את משטרה? הא* את בית המשפט הפלילי?  ש:

 16הא* את החוקר? מי את בקשר לדברי* האלה? מכוח מה את חושבת שאת יכולה להגיש אות* 

 17  כראיה?

 18אני גברתי אני מתנגד לשאלה.  הוא צרי. את חוות דעתה המשפטית לגבי דיני   עו"ד קידר:

 19  הראיות?

 20  נכו�.  כב' הש' ערקובי:

 21יגמי אמור להתייצב כא�, וכל מילה שהוא אני אניח את דעת בית המשפט שאדו� ד  עו"ד קידר:

 22אז א* הוא חושב שבינתיי* הוא יוציא את התיק, זה יהיה לו  . any wayאמר במשטרה, תוגש דרכו 

 23  איזה תענוג.

 24אתה יודע, הכריחו אותי להביא תצהיר של דיגמי, א2 אחד לא אומר שדיגמי יעיד   עו"ד וא� אמד�:

 25  פה. 

 26.. את* הגשת* תביעה. הלקוח של. זה דיגמי. אתה הגשת א2 אחד לא הכריח אות  עו"ד קידר:

 27תצהיר עדות ראשית המוביל בתיק של דיגמי התצהיר היחיד למעשה. מי הכריח אות. להביא 

 28  תצהיר?

 29ג* את התביעה ואת ההלי. אתה כנראה לא מכיר, כמו שאתה לא מכיר את   עו"ד וא� אמד�:

 30חברי מסכי* א* חברי מסכי* שהיא לא   הפסיקה. אבל בסדר. אתה שכחת. אני אומר עוד פע*,

 31  יכולה להגיש את המסמכי*,

 32  לא הסכמתי.  עו"ד קידר:
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 1  אוקי בסדר.   עו"ד וא� אמד�:

 2אבל סליחה. סליחה. עור. די� וא� אמד� זה ממש מיותר. חבר. לא מסכי* לשו*   כב' הש' ערקובי:

 3בית המשפט והיא ג* לא דבר. הייתה עדות כוללת וכולנו יודעי* שהעדה היא לא דיגמי והיא לא 

 4  המשטרה. אבל א* יש לאדוני עוד שאלה בבקשה. א* לא, בוא נסיי*.

 5סליחה. מותר לי ג* את הענייני* הטכניי* האלה המאוד חשובי* לנקות. עכשיו   עו"ד וא� אמד�:

 6את העובדה שאת אמרת: "ואני  38תראי,  באחד הפוסטי* של. את ג* מצטטת את זה בסעי2 

 7שי היה עדי2 שאסתו* ואולי זה יעלה לי ביוקר מכל בחינה אפשרית". למה יודעת שבאופ� אי

 8  התכוונת שאמרת את זה? למה עדי2 שתסתמי את הפה ומהיעלה ל. ביוקר?

 9  היא נשאלה על זה בתחילת החקירה.   עו"ד נווה:

 10  וג* באמצע. היא כבר נשאלה על זה גברתי.  עו"ד קידר:

 11  . ת� לו לסיי*. כ� בבקשה  כב' הש' ערקובי:

 12שאני מדברת על יעלה לי ביוקר אני מדברת ג* להתעסק ע* חבורת   העדה, גב' שפורר:

 13המפוקפקי* האלו ובראש* דודו דיגמי, שאמרתי ל. שהוא מפחיד אש, כי הוא  עבריי� בסדר גודל 

 14  שלא התעסקתי אתו מימיי ומשו* מה, זוכה להגנת המדינה והמשטרה כל הזמ� בכל מיני הליכי*,

 15  התקרב אלי. מעול* בשו* צורה, ובפועל לא  ש:

 16  זה לא עניי� שלא התקרב  ת:

 17  הוא לא איי* עלי. וכל המגעי* אתו את יזמת. הוא לא שלח אלי. א2 אחד,  ש:

 18הוא איי* עלי הוא איי* עלי בשיחה. הוא איי* עלי בשיחה.   אני לא יודעת  את מני הוא   ת:

 19אגב אז אני לא יודעת את מי הוא שלח שלח ולא הוא שלח. אני התלוננתי פע* במשטרה נגד דיגמי 

 20  ולא שלח. 

 21  את התלוננת בעקבות השיחה. השיחה מוקלטת  .  ש:

 22  לא. על זה לא הלכתי להתלונ� בכלל.   ת:

 23  לזה את מתכוונת שזה יעלה ל. ביוקר?  ש:

 24  לא. אז אני אומרת, אני פחדתי מאוד מדיגמי.  ת:

 25  כי את אמרת מכל בחינה.  ש:

 26ל להיות שהתכוונתי ש* ג* לעניי� ההגנה. אני כבר לא זוכרת של פחדתי מאוד מדיגמי. יכו  ת:

 27  ליבלי., יכול להיות. ש

 28  לא, זה עוד בפוסטי* עוד לפני.  ש:

 29  אז א* זה לפני, אז זה לגמרי לביטחוני האישי.  ת:

 30  רגע סליחה,  ש:

 31  אמרתי ל. שכל כתבה ופוסט,  ת:

 32  אני לא זוכר א* הפוסט הזה או לפני,  ש:
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 1אמרתי ל. שכל כתבה ופוסט מבחינתי ידעתי שדיגמי מתחיל להבי� שזאת אני ואני ואני, ג*   ת:

 2  זה היה שיקול אולי בלנסות לערב את יניב קובובוי� בכתבה על הבייבי דול, אז כאילו ממש פחדתי. 

 3עכשיו תגידי לי למה את צרפת לתצהיר של. רק חלק מהכרעת הדי� בעניי� בתיק פלילי   ש:

1016/09?  4 

 5  מה זה של דיגמי?  הסחר בנשי*?  ת:

 6  כ�. למה לא צרפת הכל?  ש:

 7  לא יודעת.   ת:

 8  את לא יודעת?  ש:

 9  אני לא יודעת.  ת:

 10הא* את לא חושבת רק הכרעת הדי� המלאה היא זו שבאמת מלמדת בדיוק מה קרה ש*?   ש:

 11  ושאת מוציאה לנוחיות. חלקי*, זה מחליש את הטיעו�?

 12די� שיחליטו מה לצר2 או לא לצר2 ומהכ� ומהלא. אני חושבת אני לא יודעת. יש לי עורכי   ת:

 13שמספיק אבל המשפט של דיגמי היה הרוח  החיה מאחורי פרשת הסחר בנשי* להבי� שהוא היה 

 14אחד הסוחרי* הכי גדולי* ש* וג* היו לי על זה עדויות מאנשי* שדיברתי אית*. והוא היה יותר 

 15  ה לעשות?שני* בכלא. מ 18 �גדול מרמי סב� שנכנס ל

 16  כבר דובר בדיו� הקוד* שהכל יוגש לבית משפט. אי� לנו כמוב� מה להסתיר.  עו"ד קידר:

 17  טוב תודה. תודה רבה עור. די�,  כב' הש' ערקובי:

 18גברתי אני עוד דקה אחת. פשוט רוצה לוודא שאי� שו* דבר שהכנתי ואולי בטעות   עו"ד וא� אמד�:

 19  בהתרגשויות האלו שכחתי. 

 20  קשה לי להאמי� אבל תבדוק.  :כב' הש' ערקובי

 21 28ג* לי קשה אבל עור. די� רציני בודק בסו2 איפה הוא עומד.  את אומרת בסעי2   עו"ד וא� אמד�:

 22לכתב ההגנה של. את  28. בסעי2 19.6.13�להקלטה שתתגלה בהמש. הדר., זו הקלטה של השיחה מ

 23טלפו� וכו' וכו'. זו  מדברת:" בידי הנתבעת הקלטה אשר תיחש2 בהמש.. זאת מקליטה משיחת

24  ? 19.6.13�ההקלטה שבסו2 צירפת מ 

 25  כנראה שכ�.  העדה, גב' שפורר:

 26  כנראה שכ�. אי� ל. הקלטה אחרת שלו?  ש:

 27  של דיגמי?  ת:

 28  כ�.  ש:

 29  לא.   ת:

 30אוקי יש איזה סיבה מיוחדת למה לא צירפת אותה כבר לכתב ההגנה? איזה סוד גלו* את   ש:

 31  חושבת שהיה כרו. בה?

 32  * מושג. אי� לי שו  ת:
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 1  מה?   ש:

 2  לא יודעת..  ת:

 3  הבנתי. אוקי. תודה אי� לי יותר שאלות.  ש:

 4  תודה רבה. עור. די� קידר חקירה חוזרת אי�? תודה רבה לגברתי העדה.   כב' הש' ערקובי: 

 5  תודה רבה.  העדה, גב' שפורר:

 6  עור. די� קידר יש לנו עדי* נוספי* או שאנחנו סיימנו את מסכת ה,  כב' הש' ערקובי:

 7שלחנו גברתי, יש צווי הבאה נוספי* ואנחנו ממתיני* שגברתי תקבע מועד דיו� כדי   עו"ד קידר:

 8  שנית� יהיה להוציא צווי הבאה בהתא*.

 9  אוקי אתה מוכ� להגיד לי איזה עדי* יש לנו עדיי� נשארו ?  כב' הש' ערקובי:

 10  יש לנו עוד את,  עו"ד נוווה:

 11  העיד, תורג'מ� נדמה לי לא העיד.  הררי לא העיד, יוסי ח� לא  עו"ד וא� אמד�:

 12  חברי יודע,  עו"ד נווה:

 13  לא. מה לעשות שאני,  עו"ד וא� אמד�:

 14לא, כול* עדי* שהרי כבר זומנו לפה ולא הגיעו וגברתי נתנה צווי הבאה. יש לנו עוד    עו"ד נווה:

 15  ארבעה עדי*. 

 16  ארבעה עדי*.  כב' הש' ערקובי:

 17  תורג'מ�, הררי,  עו"ד קידר:

 18  ודוד (לא מוב�)  עו"ד נווה:

 19  ויוסי ח�.   הנתבעת:

 20אוקי אז בואו נעשה. אנחנו נסיי* את ההקלטה. תודה רבה ל.. אני רוצה מכ*   כב' הש' ערקובי:

 21  מועדי*. 

��ההקלטה הסתיימה  22 

 23 מושקובי� יעלה ידי על הוקלד




