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בקשת הנתבעת להזמנת עדים
בית המשפט הנכבד יתבקש לזמן את העדים המפורטים בבקשה זו. ככל שידרש, הנתבעת תבקש
את הזמנתם באמצעות בית המשפט. הנתבעת תשא בהוצאות עדים אלה וככל שידרש תפקיד

בקופת בית המשפט ערובה להוצאותיהם בהתאם לשכר שיפסק על ידי בית המשפט הנכבד.

להחלטה מיום 6בהתאם לסעיף  , תפרט הנתבעת עבור כל עד את שמו, כתובתו,16.10.2018 
ואת הסיבה לאי הבאת תצהיר מטעמו. כפי שתבהיר הנתבעת, לחלק מהעדים פנתה הנתבעת
וביקשה כי יקדימו עדותם בתצהיר אך אלו סרבו. לכל אחד מהעדים תצרף הנתבעת תקציר של

הנושאים עליהם מבקשת היא כי יעידו.

הנתבעת עוד מתנצלת על מספרם הרב של העדים שמזומנים. אולם, בהתחשב בגובה התביעה
שמרחפת כנגדה, שעשויה להמיט את כל שבנתה במהלך חייה, עליה להתגונן בפני תביעה זו

בצורה הטובה ביותר ולהביא כל עד רלוונטי.

, תל-אביב )מקום עבודתה(. הגב’ כהן-פרידמן היא10, מרח’ דניאל פריש נעמה כהן פרידמן1 
שעמדה בקשר עם הנתבעת מטעם לשכת עורכי הדין ושטיפלה בבקשות התגובה של הנתבעת.
עדותה נדרשת הן לנושא ההתנהלות הכוחנית של לשכת עורכי הדין, והן ליחסיה עם הגב’ רוני
סדובניק-אלוני, עורכת דין שהיתה חברה קרובה שלה, ואשר נדרשה להתרחק ממנה לאור
בקשות מר אפי נוה. הגב’ כהן-פרידמן עוד נדרשת לעדות כיוון שבן-זוגה, מר אלי סניור, הוא



, המסקר לא רק את לשכת עורכי הדין אלא גם את משרדו של אפיYnetכתב המשפט של אתר 
נוה אישית. בהיותה עובדת לשכת עורכי הדין, לא יכלה הנתבעת לבקשת עדותה.

חפץ2  סנה ניר  משה  מרחוב  אחרונות"5,  "ידיעות  עורך  בעברו  היה  חפץ  ניר  רעננה.   ,
ידי לשכת עורכי הדין לסכל את תחקירו של אמיר שואן הנוגע ו"מעריב". חפץ נשכר על 
לפעילות הלשכה, כפי שעולה מתצהירו של מר שואן. עדותו של חפץ דרושה הן לצורך שפיכת
אור על נושא סיכול הכתבות מצד לשכת עורכי הדין, והן לצורך מידע על מעורבותו בועדה
לבחירת שופטים ומינוי יועץ משפטי לממשלה. הנתבעת פנתה למר חפץ וזה סרב ליתן עדות. 

, תל-אביב )מקום עבודתה(. עו"ד סדובניק3, מרחוב עין חרוד עו"ד רוני סדובניק-אלוני3 
היא עורכת דין שהיתה מקורבת לראש הלשכה הקודם, דורון ברזילי. במסגרת עדותה, תדרש
מחיסול כחלק  הדין  עורכי  בלשכת  כנגדה  שהוגשו  התלונות  את  להציג  סדובניק  עו"ד 
החשבונות הפוליטי על ידי עו"ד מורן סמון, אורי קינן ואורי דניאל. כמו כן, תשאל עו"ד
סדובניק על הצעות שקיבלה מהעומד בראש לשכת עורכי הדין לסגור את התלונות כנגדה
תבוא לא  כי  וקיבלה תשובה  סדובניק-אלוני,  לגב’  פנתה  הנתבעת  פוליטי.  כחלק מהסדר 

לעדות אלא אם תזומן.

, תל-אביב )מקום עבודתו(. עו"ד שרגא הוא עורך דין9, מרחוב אחד העם עו"ד אליעד שרגא4 
שחווה הליכים משמעתיים מטעם לשכת עורכי הדין על רקע יריבות פוליטית בינו לבין אפי
נוה, וזאת על התבטאות שלו בראיון בנושא טוהר המידות של אהוד אולמרט. עדותו של עו"ד
שרגא דרושה לצורך הצגת השיקולים הפוליטיים בנושא ועדות האתיקה. הנתבעת פנתה לעו"ד

שרגא וביקשה עדותו, וזה סרב להעיד אלא באמצעות זימון.

חברי הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין:5 

, תל-אביב. עו"ד חימי כעת הוא מחליפו של מר נוה7, מדרך מנחם בגין עו"ד אבי חימי5.1 
והוא אף היה ממונה מחוז מרכז בלשכה. עו"ד חימי דרוש כראש לשכת עורכי הדין, 
לעדות בנושא התהליכים לבחירתו כממונה המחוז. עו"ד חימי עוד תרם לנוה לקמפיין

הבחירות שלו.

, רמת-גן )מקום עבודתו(. עו"ד וינברג35, מרחוב ז’בוטינסקי עו"ד שלומי וינברג5.2 
הוא חבר הועד המרכזי, והוא אף אחד היוזמים להקמת הועדה לתלונות שווא בלשכת
עורכי הדין. במסגרת עדותו, נדרש עו"ד וינברג להעיד על הרקע להקמת הועדה לתלונות
שווא בלשכה, ומה הסיבות שיזם את הקמת הועדה, לפרט על תלונות שהוא ובני משפחתו
הגישו לועדת האתיקה והדרכים בהן טופלו תלונות אלו, על מינוי עו"ד מורן סמון וסוזי
עוז-סיני ארניה ליושבות ראש הועדה, ועל היחסים הכלכליים בינו לבין עו"ד אפי נוה,

כולל תרומות. הנתבעת פנתה לעו"ד וינברג וביקשה עדותו בתצהיר וזה לא ענה.



, קריית אונו )מקום עבודתו(. עו"ד טייב הוא17, מרחוב דוד דבורה עו"ד משה טייב5.3 
חבר הועד המרכזי. בין היתר, עו"ד טייב נדרש לבוא ולהעיד על השימוש הציני בועדת
האתיקה על ידי עו"ד נוה, וכן על שני נושאים נוספים: בוררויות שחולקו על ידי אפי נוה

 כי נכח24.01.2017במסגרת הועד המרכזי, והעובדה כי למרות שכתוב בפרוטוקול מיום 
כי נושא זה כלל עלה לדיון. זוכר  זה לא  בהצבעה על הגשת תובענה כנגד הנתבעת, 

הנתבעת ביקשה עדותו בתצהיר וזה סרב.

, חיפה. עו"ד מרצקי נדרשת לעדות לאור15, מרחוב מעלה השחרור עו"ד חוה מרצקי5.4 
מועמדותה לשיפוט שהוצגה לאחרונה. עו"ד מרצקי נדרשת לעדות לגבי הפניות שביצעה
מול מר נוה לצורך קידום מועמדותה. הנתבעת פנתה לעו"ד מרצקי וזו לא השיבה לגבי

עדותה.

, פתח-תקווה. עו"ד אמודאי היה סגנו של84, מרחוב הרב כץ עו"ד מעיין אמודאי5.5 
התובע במועדים הרלוונטיים וקרבן לפרשת "הפרוטוקול המשופץ". עו"ד אמודאי נדרש
לעדות בשל כך שאפי נוה עשה שימוש בהליכים משמעתיים כנגדו כחלק מחיסול חשבונות
פוליטיים, כאשר על הדרך לא בחל התובע מלהגיש פרוטוקול משופץ ללא התייחסות

לקריאות מעליבות שהטיח באמודאי. הנתבעת פנתה לעו"ד אמודאי, אך זה סרב להעיד.

, תל-אביב. עו"ד היימן נדרש לעדות בנוגע3, מרחוב דניאל פריש עו"ד ינון היימן5.6 
למינוי אשתו כשופטת, והאם שוחח על כך עם מר נוה או לאו. בהתחשב בכך שמדובר

בנושא משרה בכירה בתובעת, הרי שלא היה בידי הנתבעת לשוחח עמו ומתבקש זימונו.

, תל-אביב )מקום עבודתו(. עו"ד כהן נדרש לצורך29, מרחוב המרד עו"ד רועי כהן5.7 
עדות על מעורבותו במינו אשתו לתפקיד רשמת בכירה. בהתחשב בכך שמדובר בנושא

משרה בכירה בתובעת, הרי שלא היה בידי הנתבעת לשוחח עמו, ומתבקש זימונו.

, תל-אביב )מקום עבודתו(. מר סויסה היה22, מרחוב תוצרת הארץ מר דדי )דוד( סויסה6 
יועץ התקשורת של מר נוה ושל לשכת עורכי הדין במקביל. לדברי עו"ד ברק כהן, מר סויסה
נכח בפגישה בינו לבין אפי נוה וכן בענייני ועדת האתיקה. מר סויסה עוד היה מעורב בגניזת
תחקירים של עיתונאים. בנוסף, מר סוויסה היה מעורב בפעילות הקמת יחידת הלובי בלשכת
עורכי הדין, הקמת מועדון הצרכנות וההתקשרות עם בנק לאומי. על כן, מר סויסה נדרש
פנתה למר סויסה, אך זה לא הסכים למסור בנושאים הרלוונטיים הנ"ל. הנתבעת  לעדות 

תצהיר.

, ראשון לציון. מר סויסה היה יועץ תקשורת הן של נוה68, מרחוב הדוגית מר מאיר סויסה7 
והן של לשכת עורכי הדין במקביל. מר סויסה פעל מול התקשורת הן בייצוג האינטרסים של
נוה והן של הלשכה ונדרש לעשות על כך. בנוסף, מר סויסה נדרש לשאלת שימוש בקשרים



הפוליטיים שלו לטובת אפי נוה והלשכה. בהתחשב בקרבה בין סויסה לנוה, לא היה ניתן
לבקש  תצהירו.

, תל-אביב )מקום עבודתה(. עו"ד עוז-סיני24, מרחוב פנקס עו"ד סוזי עוז-סיני ארניה8 
וקבלת התואר בועדות,  לרבות  הדין,  עורכי  בשל פעילותה בלשכת  לעדות  נדרשת  ארניה 
יושבת ראש הועדה לתלונות שווא אך בגלל קרבתה לעו"ד נוה; כמו כן, בהתחשב בכך שעו”ד
עוז-סיני ארניה הפעילה פעילויות לצורך קידום הלשכה מול מקבלי החלטות בליכוד, נדרשת
להעיד על מעורבותה במינוי שופטים. בהתחשב בקרבתה של עו"ד עוז-סיני ארניה לעו"ד

נוה, הרי שלא היה ניתן לפנות אליה.

, רמת-גן )מקום עבודתה(. עו"ד סמון נדרשת לעדות בשל3, מרחוב היצירה עו"ד מורן סמון9 
הועדה יושבת ראש  התואר  וקבלת  הדין,  עורכי  שווא בלשכת  לתלונות  בועדה  מעורבותה 
לתלונות שווא אך בגלל קרבתה לעו"ד נוה והסכסוך שקם לה עם עו"ד עוז-סיני ארניה בנושא

זה. בהתחשב בקרבתה של עו"ד סמון לעו"ד נוה, הרי שלא היה ניתן לפנות אליה.

, תל-אביב )מקום עבודה(. עדותו של מר שטיינמץ88, מרחוב יגאל אלון קובי שטיינמץמר 10 
נדרשת בשל היותו במועדים הרלוונטים חבר ועדת אתיקה, ותוך שהוא בניגוד עניינים בענייני
ברק כהן, וכן מכהן כרואה החשבון האישי של עו"ד נוה. הנתבעת פנתה למר שטיינמץ לקבלת

עדותו וזה סרב.

, תל-אביב )מקום עבודתו(. עדותו של מר מויאל נדרשת4, מרחוב ברקוביץ’ עו"ד גבי מויאל11 
בשל היותו חבר ועדת האתיקה המצוי בניגוד עניינים בעת שייצג בנקים מצד אחד ודן בתלונה
כנגד ברק כהן מצד שני. עדותו נדרשת אף לצורך דיון על התרומות שהרים לעו"ד נוה וכן

הבוררויות שקיבל מעו"ד נוה. הנתבעת פנתה לעו"ד מויאל להעיד, אך זה לא השיב.

טננבאום12  אורלי  רוטשילד עו"ד  מרחוב  טננבאום45,  עו"ד  עבודתה(.  )מקום  , תל-אביב 
היתה, במועדים הרלוונטיים חברת ועדת האתיקה בעת שהיא עובדת במשרד עורכי הדין
המייצג את בנק הפועלים ואיגוד הבנקים. היא נדרשת לעדות בנושא הדיון בנושא ברק כהן
והאם הצהירה על ניגוד העניינים שלה, וכן על בוררויות שקיבלה מעו”ד נוה ומלשכת עורכי

הדין. הנתבעת מבקשת העדתה שלא באמצעות תצהיר שכן זו אינה בשליטתה.

חברי הועדה לבחירת שופטים:13 

, הרצליה. עו"ד סקר נדרשת לעדות כי28, מרחוב העלייה השנייה עו"ד אילנה סקר13.1 
קיבלה בוררויות מאת אפי נוה בעת שהיא מכהנת כחברת ועדה לבחירת שופטים, וכן כי
מנגד קיבלה הוראות מאפי נוה לגבי מינוי שופטים; עו”ד סקר היתה פעילה בבחירת נוה



לראשות הלשכה וכן מכהנת בועדת הביטוח. הנתבעת פנתה לעו"ד סקר וביקשה עדותה
אך זו לא השיבה.

, מכנסת ישראל, ירושלים. ח"כ שקד נדרשת לעדות על יחסיה עםהשרה איילת שקד13.2 
מר אפי נוה כאשר זה לא כיהן כחבר הועדה לבחירת שופטים, וכן לגבי הסכמים כאלו
ואחרים בינה לבין נוה בנוגע לבחירת שופטים ועל התפקדות חברי לשכה למפלגת הבית
היהודי. בהתחשב בכך שמדובר בעובדת ציבור, הרי שלא היה בידי הנתבעת לפנות אליה

לבקש עדותה.

, ירושלים )מקום עבודה(. מר הרצוג היה48, מרחוב המלך ג’ורג’ מר יצחק הרצוג13.3 
במועדים הרלוונטיים חבר הועדה לבחירת שופטים. מר הרצוג נדרש להעיד האם נוה פנה
ובין אם באמצעות בין אם בעצמו  או אחר,  כזה  יפעל לטובת מועמד  כי  וביקש  אליו 
סוויסה. הנתבעת פנתה למר הרצוג, שאינו עוד עובד ציבור, וביקשה עדותו, אך זה לא

השיב.

, מכנסת ישראל, ירושלים. השר כחלון נדרש לעדות על יחסי ועם מרהשר משה כחלון13.4 
אפי נוה כאשר זה לא כיהן בחבר הועדה לבחירת שופטים, ולהעיד על פניות שבוצעו
מטעמו של נוה, לרבות על ידי מר סויסה. בהתחשב בכך שמדובר בעובד ציבור, הרי שלא

היה בידי הנתבעת לפנות אליו לבקש עדותו.

, חיפה. עו"ד בן-ארי היתה, במועדים15, מרחוב מעלה השחרור עו"ד רחל בן-ארי13.5 
הרלוונטיים, חברת הועדה לבחירת שופטים. עו"ד בן-ארי נדרשת לעדות על מעורבותו

של עו"ד נוה בבחירת שופטים בעת שכיהנה כחברת הועדה.

נאור13.6  מרים  הנשיאה  )מקוםכב’  ירושלים  זוסמן,  רחוב  העליון,  המשפט  מבית   ,
עבודתה(. הנשיאה נדרשת לעדות על הנחייתה שיצאה לשופטים לפיה להם אסור להפגש
בידי היה  הרי שלא  בכירה,  ציבור  עובדת  על  בכך שמדובר  בהתחשב  נוה.  עו"ד  עם 

הנתבעת לפנות אליה.

, ירושלים.4, באמצעות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, מרח’ עם ועולמו גב’ דורית סלינגר14 
הגב’ סלינגר נדרשת לעדותה בשני נושאים; הראשון הוא הדיון בכיסוי ביטוחי לנתבעי הטרדה
מינית שעלה מהליך בו זכתה מנורה, הלקוחה של אפי נוה. השני הוא חיסול החשבונות שנוה
מונע נוה  כי  סלינגר  הודיעה  שבמסגרתו  הביטוח,  סוכני  של  בכנס  סלינגר  מול  ביצע 
מאינטרסים אישיים בעת שהוא מטיח בה ביקורת. הנתבעת ביקשה עדותה של סלינגר בתצהיר

וזו סרבה.



, הרצליה )מקום עבודתו(. מר פרידמן הוא יועץ הביטוח1, מרחוב אבא אבן מר רועי פרידמן15 
של לשכת עורכי הדין בהליך מנורה, והוא נדרש לעדות לצורך מענה על השאלה האם נפגש
עם עו"ד נוה, קיבל הנחיות ממנו או תכניות לצורך בניית הפוליסה בביטוח זה. מר פרידמן

נמצא בשליטה של התובעים, ועל כן אין אפשרות לפנות אליו לקבלת עדותו בתצהיר.

, רמת-גן )מקום עבודתו(. דר’ פרישמן נדרש לעדות18, מרחוב היצירה דר’ אהוד פרישמן16 
כיוון שזה היה המומחה שנבחר להיות יועץ הלשכה בהליך בחרית ביטוח הבריאות של חברת
מנורה על ידי אפי נוה. כמו כן, תלונות שהוגשו כנגדו )וכנגד מי שנטען שהוא שותפו( ללשכת
עורכי הדין נסגרו עקב היותו מקורב של מר נוה. בהתחשב בכך שמדובר במקורב של מר נוה

שמיוחסות לו טענות שליליות, לא היה ניתן לפנות אליו ולבקש עדותו בתצהיר.

, תל-אביב )מקום עבודתו(. מר נווה הוא אחיו של התובע,28, מרח’ הארבעה מר צביקה נווה17 
והוא מי שחיבר בין בנק לאומי לבין לשכת עורכי הדין. עדותו נדרשת לצורך הבנה מה היו
המניעים לחיבור בין בנק לאומי לבין לשכת עורכי הדין. בהתחשב בכך שמדובר באחי התובע,

הרי שלא ניתן היה לפנות אליו לקבל עדותו בתצהיר.

ירושלים22, דוברת בתי המשפט, מהנהלת בתי המשפט, כנפי נשרים הגב’ איילת פילו18   ,
)מקום עבודה(. הגב’ פילו נדרשת לעדות בגין תגובתה לנתבעת המציינת כי הקלטת השופטים
על ידי התובע בוצעה שלא בידיעת השופטים וכן על תגובותיה לתכנית עובדה לגבי השופט
ספיר. בהתחשב בכך שמדובר בעובדת מדינה, הרי שלא ניתן לקבל עדותה בתצהיר, ויש על

בית המשפט להורות על הזמנתה לעדות.

, מבית המשפט השלום ברחובות. כבוד השופטת נדרשתכב’ השופטת אושרית הובר-היימן19 
לצורך העדה על הליכי הבחירה שלה בועדה לבחירת שופטים והאם שוחחה עם עו"ד נוה על
קידומה המקצועי. בנהתחשב בכך שמדובר בשופטת, הרי שהנתבעת לא יכלה לפנות לבקש

עדותה.

כהן-אלימלך20  טל  הבכירה  הרשמת  הרשמתכב’  כבוד  תל-אביב.  השלום,  משפט  מבית   ,
הבכירה נדרשת לצורך העדה על הליכי הבחירה שלה  והאם שוחחה עם עו"ד נוה על קידומה

המקצועי. בהתחשב בכך שמדובר בשופטת, הרי שהנתבעת לא יכלה לפנות לבקש עדותה.

יורם ברוזה21  , מבית משפט השלום, באר-שבע. כבוד השופט היה חבר הועדכב’ השופט 
ביום  הדין  עורכי  בלשכת  ביטוח25.10.2016המרכזי  נושא  את  לדיון  העלה  שנוה  בעת   ,

האחריות המקצועית. השופט ברוזה נכח בדיון, ועדותו  על הדרך בה נוה התנהל חשובה כדי
להציג בפני בית המשפט את הדרך בה התקבלה ההחלטה. כמו כן, כבוד השופט נדרש לצורך
העדה על הליכי הבחירה שלו והאם שוחח עם עו"ד נוה על קידומו המקצועי. בהתחשב בכך

שמדובר בשופט, הרי שהנתבעת לא יכלה לפנות לבקש עדותו.



, מבית המשפט המחוזי, תל-אביב. כבוד השופטת נדרשת לצורךכב’ השופטת שרית זמיר22 
נוה או מי העדה על הליכי הקידום שלה בועדה לבחירת שופטים והאם שוחחה עם עו"ד 
מטעמו על קידומה המקצועי. בהתחשב בכך שמדובר בשופטת, הרי שהנתבעת לא יכלה לפנות

לבקש עדותה.

, מבית משפט השלום, נתניה. כבוד השופטת קרייף דרושה לעדותכב’ השופטת אתי קרייף23 
נוה אפי  של  מערובותו  על  תשאל  בעדותה  מינויים.  תמרות  מין  בפרשת  מעורבותה  עקב 

בבחירתה. בהתחשב בכך שמדובר בשופטת, הרי שהנתבעת לא יכלה לפנות לבקש עדותה.

, תל-אביב. עו"ד זמיר נדרש לעדות בכל הנוגע לקבלת57, מרח’ יגאל אלון עו"ד דרור זמיר24 
בוררויות מעו"ד נוה ומלשכת עורכי הדין ותרומות לנוה, וכן לצורך מעורבותו בקידום אשתו
בתפקידיה השיפוטיים. בהתחשב בכך שמדובר באחד מחברי הילדות של התובע, הרי שלא

ניתן היה לבקש עדותו בתצהיר.

, רמת-גן )מקום עבודתו(. עו"ד גמליאל נדרש33, מרחוב ז’בוטינסקי עו"ד רם א. גמליאל25 
לעדות על תלונות שהגיש לועדה להשגת גבול המקצוע כנגד אודי פרישמן, ולדרך שבה תלונה
זו נעלמה מטעמים פוליטיים. הנתבעת פנתה לעו"ד גמליאל, אך זה לא הואיל בטובו ליתן

תצהיר עד ליום זה.

, תל-אביב )מקום עבודתו(. עו"ד דמרי הוא בעלה4, מרחוב משה וילנסקי עו"ד חובב דמרי26 
של השרה גילה גמליאל, ונדרש לעדות הן על בוררויות שקיבל מאפי נוה ולשכת עורכי הדין,
והן על תרומותיו לעו"ד נוה ופעילותו בלשכת עורכי הדין. עו"ד דמרי עוד יתבקש להעיד על
ניהול קמפיין הבחירות עבור נוה. בהתחשב בכך שמדובר באדם המקורב לתובע, הרי שלא

היה ניתן לקבל עדותו בתצהיר.

, תל-אביב )מקום עבודתו(. עו"ד אמיר נדרש לעדות35, מרחוב שאול המלך עו"ד ציון אמיר27 
, וכן בכל2015בכל הנוגע להתפטרותו מתפקיד יו"ר ועדת הבחירות ללשכת עורכי הדין בשנת 

הנוגע לראיון שנתן לעיתון גלובס לאחרונה בו הלין על הקשר הפסול בין עורכי דין לשופטים.
הנתבעת פנתה לעו"ד אמיר לקבל עדותו, אך זה לא השיב.

, בני ברק )מקום עבודתו(. שני עורכי הדין אמיר30, מרחוב ששת הימים עו"ד אמיר עמר28 
עמר ורם ז’אן דרושים לעדות בשל תרומתם לנוה מצד אחד, ובשל קבלת הבוררויות מנוה מצד
שני. יחד עם זאת, עורכי הדין קשורים הן למינוי בעלי תפקידים בלשכה והן לכוחנויות של

נוה. הנתבעת לא פנתה אל עדים אלו בשל קרבתם הרבה לעו"ד נוה.

,30, בני ברק )מקום עבודתו(. , מרחוב ששת הימים 30,  מרחוב ששת הימים עו"ד רם זאן29 
בני ברק )מקום עבודתו(. שני עורכי הדין אמיר עמר ורם ז’אן דרושים לעדות בשל תרומתם



לנוה מצד אחד, ובשל קבלת הבוררויות מנוה מצד שני. יחד עם זאת, עורכי הדין קשורים הן
למינוי בעלי תפקידים בלשכה והן לכוחנויות של נוה. הנתבעת לא פנתה אל עדים אלו בשל

קרבתם הרבה לעו"ד נוה.

, תל-אביב )מקום עבודתה(. עו"ד קנר-יהב10, מרחוב דניאל פריש עו"ד נורית קנר-יהב30 
עובדת בלשכת עורכי הדין וסיפקה תצהיר בהליך ביניים בתיק זה, והנתבעת מעוניינת לחקרה

על תצהירה.

, מאיה תעופה, שדה דב, תל אביב )מקום עבודתו(. מר פרץ היה במועדיםמר נתנאל פרץ31 
הרלוונטיים מנכ"לו של התובע, ונדרש לעדות על פגישתו עם עיתונאים, על העסקת ניר חפץ,
וכן על שכירת דדי סויסה. הנתבעת פנתה למר פרץ על פרשת רועי אברהמוביץ’ והמשד 

לקבלת עדותו, אז זה סרב.

דורון ברזילי32  היצירה עו"ד  הוא ראש3, מרחוב  ברזילי  עו"ד  )מקום עבודתו(.  , רמת-גן 
הלשכה שקדם לעו"ד נוה. במסגרת עדותו ידרש להעיד על מקרים בהם ראה את נוה מתערב
בהליכים אתיים כאשר שיקולים פוליטיים היו מעורבים. בהתחשב בתפקידו של עו"ד ברזילי,

לא היה ניתן להביא תצהירו.

, תל-אביב )מקום עבודתו(. עו"ד גיא רון היה ראש3, מרחוב דניאל פריש עו"ד יורי גיא-רון33 
נוה בהליכים אתיים נדרש להעיד על מעורבותו של עו"ד  והוא  לשכת עורכי הדין בעבר, 
ומשמעתיים כנגדו כחלק מהשיקולים הפוליטיים. בהתחשב בתפקידו של עו"ד גיא-רון, לא

היה ניתן להביא תצהירו.

, רעננה. עו"ד אדלין היתה בעברה עובדת לשכת עורכי14, מרחוב התמר עו"ד רבקה אדלין34 
הדין וממונה על תחום הביטוח בלשכה. עדותה של אדלין נדרשת לכל הנושא של הליך בחירת

חברת מנורה וסיום ההתקשרות עם מגדל. בהתחשב בתפקידה לא היה ניתן לקבל תצהירה.

זינגל35  ז’בוטינסקי עו"ד משה  נדרש לעדות בכל הנוגע33, מרחוב  זינגל  , רמת-גן. עו"ד 
לדיווח שלו על אודות תלונתו כנגד עו"ד נוה על העמדת משרד לרשות רועי אברהמוביץ’,
העתירות שהגיש והתלונות שהוגשו כנגדו ללשכת עורכי הדין לאחר מכן. הנתבעת ניסתה

לקבל תצהירו של עו"ד זינגל אך הדבר לא צלח.

, תל-אביב. עו"ד אלפרסי נדרש לעדות על הליך10, מרח’ דניאל פריש עו"ד אורי אלפרסי36 
בחירת מנורה על ידי לשכת עורכי הדין ומעורבותו, כמו גם האם נוה שוחח עמו על מכרז זה.

בהתחשב בכך שמדובר במנכ"ל התובעת, הרי שהנתבעת לא יכלה לבקש ממנו תצהיר.

לבקשה זו מצורף תצהיר הנתבעת.37 
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"דיהונתן י. קלינגר, עו



תצהיר

כולה האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר 34109017 ' זהותשרון שפורר, מסמטה,  החתומה אני
לאמור: בזה , מצהיר8בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה כן אעשה לא אם בלבד, וכי האמת ואת

אני עושה תצהירי זה כתמיכה לבקשתי להזמנת עדים..2

, תל-אביב )מקום עבודתה(. הגב’ כהן-פרידמן היא10, מרח’ דניאל פריש נעמה כהן פרידמן.3
שעמדה בקשר עם הנתבעת מטעם לשכת עורכי הדין ושטיפלה בבקשות התגובה של הנתבעת.
עדותה נדרשת הן לנושא ההתנהלות הכוחנית של לשכת עורכי הדין, והן ליחסיה עם הגב’ רוני
סדובניק-אלוני, עורכת דין שהיתה חברה קרובה שלה, ואשר נדרשה להתרחק ממנה לאור בקשות
נוה. הגב’ כהן-פרידמן עוד נדרשת לעדות כיוון שבן-זוגה, מר אלי סניור, הוא כתב מר אפי 

, המסקר לא רק את לשכת עורכי הדין אלא גם את משרדו של אפי נוהYnetהמשפט של אתר 
אישית. בהיותה עובדת לשכת עורכי הדין, לא יכלה הנתבעת לבקשת עדותה.

, רעננה. ניר חפץ היה בעברו עורך "ידיעות אחרונות" ו"מעריב".5, מרחוב משה סנה ניר חפץ.4
חפץ נשכר על ידי לשכת עורכי הדין לסכל את תחקירו של אמיר שואן הנוגע לפעילות הלשכה,
כפי שעולה מתצהירו של מר שואן. עדותו של חפץ דרושה הן לצורך שפיכת אור על נושא סיכול
הכתבות מצד לשכת עורכי הדין, והן לצורך מידע על מעורבותו בועדה לבחירת שופטים ומינוי

יועץ משפטי לממשלה. הנתבעת פנתה למר חפץ וזה סרב ליתן עדות. 

, תל-אביב )מקום עבודתה(. עו"ד סדובניק היא3, מרחוב עין חרוד עו"ד רוני סדובניק-אלוני.5
עורכת דין שהיתה מקורבת לראש הלשכה הקודם, דורון ברזילי. במסגרת עדותה, תדרש עו"ד
סדובניק להציג את התלונות שהוגשו כנגדה בלשכת עורכי הדין כחלק מחיסול החשבונות הפוליטי
על ידי עו"ד מורן סמון, אורי קינן ואורי דניאל. כמו כן, תשאל עו"ד סדובניק על הצעות שקיבלה
מהעומד בראש לשכת עורכי הדין לסגור את התלונות כנגדה כחלק מהסדר פוליטי. הנתבעת פנתה

לגב’ סדובניק-אלוני, וקיבלה תשובה כי לא תבוא לעדות אלא אם תזומן.

, תל-אביב )מקום עבודתו(. עו"ד שרגא הוא עורך דין9, מרחוב אחד העם עו"ד אליעד שרגא.6
שחווה הליכים משמעתיים מטעם לשכת עורכי הדין על רקע יריבות פוליטית בינו לבין אפי נוה,
וזאת על התבטאות שלו בראיון בנושא טוהר המידות של אהוד אולמרט. עדותו של עו"ד שרגא
דרושה לצורך הצגת השיקולים הפוליטיים בנושא ועדות האתיקה. הנתבעת פנתה לעו"ד שרגא

וביקשה עדותו, וזה סרב להעיד אלא באמצעות זימון.

חברי הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין:.7



a.תל-אביב. עו"ד חימי כעת הוא מחליפו של מר נוה7, מדרך מנחם בגין עו"ד אבי חימי ,
והוא אף היה ממונה מחוז מרכז בלשכה. עו"ד חימי דרוש כראש לשכת עורכי הדין, 
לעדות בנושא התהליכים לבחירתו כממונה המחוז. עו"ד חימי עוד תרם לנוה לקמפיין

הבחירות שלו.

b.רמת-גן )מקום עבודתו(. עו"ד וינברג הוא35, מרחוב ז’בוטינסקי עו"ד שלומי וינברג ,
חבר הועד המרכזי, והוא אף אחד היוזמים להקמת הועדה לתלונות שווא בלשכת עורכי
הדין. במסגרת עדותו, נדרש עו"ד וינברג להעיד על הרקע להקמת הועדה לתלונות שווא
בלשכה, ומה הסיבות שיזם את הקמת הועדה, לפרט על תלונות שהוא ובני משפחתו הגישו
לועדת האתיקה והדרכים בהן טופלו תלונות אלו, על מינוי עו"ד מורן סמון וסוזי עוז-סיני
כולל נוה,  אפי  עו"ד  לבין  בינו  הכלכליים  היחסים  ועל  הועדה,  ראש  ליושבות  ארניה 

תרומות. הנתבעת פנתה לעו"ד וינברג וביקשה עדותו בתצהיר וזה לא ענה.

c.קריית אונו )מקום עבודתו(. עו"ד טייב הוא חבר17, מרחוב דוד דבורה עו"ד משה טייב ,
בועדת הציני  השימוש  על  ולהעיד  לבוא  נדרש  טייב  עו"ד  היתר,  בין  המרכזי.  הועד 
האתיקה על ידי עו"ד נוה, וכן על שני נושאים נוספים: בוררויות שחולקו על ידי אפי נוה

 כי נכח24.01.2017במסגרת הועד המרכזי, והעובדה כי למרות שכתוב בפרוטוקול מיום 
כי נושא זה כלל עלה לדיון. זוכר  זה לא  בהצבעה על הגשת תובענה כנגד הנתבעת, 

הנתבעת ביקשה עדותו בתצהיר וזה סרב.

d.חיפה. עו"ד מרצקי נדרשת לעדות לאור15, מרחוב מעלה השחרור עו"ד חוה מרצקי ,
מועמדותה לשיפוט שהוצגה לאחרונה. עו"ד מרצקי נדרשת לעדות לגבי הפניות שביצעה
מול מר נוה לצורך קידום מועמדותה. הנתבעת פנתה לעו"ד מרצקי וזו לא השיבה לגבי

עדותה.

e.פתח-תקווה. עו"ד אמודאי היה סגנו של התובע84, מרחוב הרב כץ עו"ד מעיין אמודאי ,
במועדים הרלוונטיים וקרבן לפרשת "הפרוטוקול המשופץ". עו"ד אמודאי נדרש לעדות
חשבונות מחיסול  כחלק  כנגדו  משמעתיים  בהליכים  נוה עשה שימוש  כך שאפי  בשל 
פוליטיים, כאשר על הדרך לא בחל התובע מלהגיש פרוטוקול משופץ ללא התייחסות

לקריאות מעליבות שהטיח באמודאי. הנתבעת פנתה לעו"ד אמודאי, אך זה סרב להעיד.

f.תל-אביב. עו"ד היימן נדרש לעדות בנוגע למינוי3, מרחוב דניאל פריש עו"ד ינון היימן ,
אשתו כשופטת, והאם שוחח על כך עם מר נוה או לאו. בהתחשב בכך שמדובר בנושא

משרה בכירה בתובעת, הרי שלא היה בידי הנתבעת לשוחח עמו ומתבקש זימונו.



g.תל-אביב )מקום עבודתו(. עו"ד כהן נדרש לצורך עדות29, מרחוב המרד עו"ד רועי כהן ,
על מעורבותו במינו אשתו לתפקיד רשמת בכירה. בהתחשב בכך שמדובר בנושא משרה

בכירה בתובעת, הרי שלא היה בידי הנתבעת לשוחח עמו, ומתבקש זימונו.

, תל-אביב )מקום עבודתו(. מר סויסה היה יועץ22, מרחוב תוצרת הארץ מר דדי )דוד( סויסה.8
התקשורת של מר נוה ושל לשכת עורכי הדין במקביל. לדברי עו"ד ברק כהן, מר סויסה נכח
בפגישה בינו לבין אפי נוה וכן בענייני ועדת האתיקה. מר סויסה עוד היה מעורב בגניזת תחקירים
של עיתונאים. בנוסף, מר סוויסה היה מעורב בפעילות הקמת יחידת הלובי בלשכת עורכי הדין,
הקמת מועדון הצרכנות וההתקשרות עם בנק לאומי. על כן, מר סויסה נדרש לעדות בנושאים

הרלוונטיים הנ"ל. הנתבעת פנתה למר סויסה, אך זה לא הסכים למסור תצהיר.

, ראשון לציון. מר סויסה היה יועץ תקשורת הן של נוה והן68, מרחוב הדוגית מר מאיר סויסה.9
של לשכת עורכי הדין במקביל. מר סויסה פעל מול התקשורת הן בייצוג האינטרסים של נוה והן
של הלשכה ונדרש לעשות על כך. בנוסף, מר סויסה נדרש לשאלת שימוש בקשרים הפוליטיים

שלו לטובת אפי נוה והלשכה. בהתחשב בקרבה בין סויסה לנוה, לא היה ניתן לבקש  תצהירו.

, תל-אביב )מקום עבודתה(. עו"ד עוז-סיני ארניה24, מרחוב פנקס עו"ד סוזי עוז-סיני ארניה.10
נדרשת לעדות בשל פעילותה בלשכת עורכי הדין, לרבות בועדות, וקבלת התואר יושבת ראש
הועדה לתלונות שווא אך בגלל קרבתה לעו"ד נוה; כמו כן, בהתחשב בכך שעו”ד עוז-סיני ארניה
הפעילה פעילויות לצורך קידום הלשכה מול מקבלי החלטות בליכוד, נדרשת להעיד על מעורבותה
במינוי שופטים. בהתחשב בקרבתה של עו"ד עוז-סיני ארניה לעו"ד נוה, הרי שלא היה ניתן

לפנות אליה.

, רמת-גן )מקום עבודתה(. עו"ד סמון נדרשת לעדות בשל3, מרחוב היצירה עו"ד מורן סמון.11
מעורבותה בועדה לתלונות שווא בלשכת עורכי הדין, וקבלת התואר יושבת ראש הועדה לתלונות
זה. בנושא  ארניה  עוז-סיני  עו"ד  עם  לה  והסכסוך שקם  נוה  לעו"ד  קרבתה  בגלל  אך  שווא 

בהתחשב בקרבתה של עו"ד סמון לעו"ד נוה, הרי שלא היה ניתן לפנות אליה.

, תל-אביב )מקום עבודה(. עדותו של מר שטיינמץ88, מרחוב יגאל אלון קובי שטיינמץמר .12
נדרשת בשל היותו במועדים הרלוונטים חבר ועדת אתיקה, ותוך שהוא בניגוד עניינים בענייני
ברק כהן, וכן מכהן כרואה החשבון האישי של עו"ד נוה. הנתבעת פנתה למר שטיינמץ לקבלת

עדותו וזה סרב.

, תל-אביב )מקום עבודתו(. עדותו של מר מויאל נדרשת4, מרחוב ברקוביץ’ עו"ד גבי מויאל.13
בשל היותו חבר ועדת האתיקה המצוי בניגוד עניינים בעת שייצג בנקים מצד אחד ודן בתלונה
וכן נוה  לעו"ד  דיון על התרומות שהרים  לצורך  נדרשת אף  עדותו  כנגד ברק כהן מצד שני. 

הבוררויות שקיבל מעו"ד נוה. הנתבעת פנתה לעו"ד מויאל להעיד, אך זה לא השיב.



, תל-אביב )מקום עבודתה(. עו"ד טננבאום היתה,45, מרחוב רוטשילד עו"ד אורלי טננבאום.14
במועדים הרלוונטיים חברת ועדת האתיקה בעת שהיא עובדת במשרד עורכי הדין המייצג את בנק
הפועלים ואיגוד הבנקים. היא נדרשת לעדות בנושא הדיון בנושא ברק כהן והאם הצהירה על
ניגוד העניינים שלה, וכן על בוררויות שקיבלה מעו”ד נוה ומלשכת עורכי הדין. הנתבעת מבקשת

העדתה שלא באמצעות תצהיר שכן זו אינה בשליטתה.

חברי הועדה לבחירת שופטים:.15

a.הרצליה. עו"ד סקר נדרשת לעדות כי28, מרחוב העלייה השנייה עו"ד אילנה סקר ,
קיבלה בוררויות מאת אפי נוה בעת שהיא מכהנת כחברת ועדה לבחירת שופטים, וכן כי
מנגד קיבלה הוראות מאפי נוה לגבי מינוי שופטים; עו”ד סקר היתה פעילה בבחירת נוה
לראשות הלשכה וכן מכהנת בועדת הביטוח. הנתבעת פנתה לעו"ד סקר וביקשה עדותה

אך זו לא השיבה.

b.מכנסת ישראל, ירושלים. ח"כ שקד נדרשת לעדות על יחסיה עם מרהשרה איילת שקד ,
אפי נוה כאשר זה לא כיהן כחבר הועדה לבחירת שופטים, וכן לגבי הסכמים כאלו ואחרים
בינה לבין נוה בנוגע לבחירת שופטים ועל התפקדות חברי לשכה למפלגת הבית היהודי.
בהתחשב בכך שמדובר בעובדת ציבור, הרי שלא היה בידי הנתבעת לפנות אליה לבקש

עדותה.

c.הרצוג יצחק  ג’ורג’ מר  המלך  מרחוב  היה48,  הרצוג  מר  עבודה(.  )מקום  ירושלים   ,
במועדים הרלוונטיים חבר הועדה לבחירת שופטים. מר הרצוג נדרש להעיד האם נוה פנה
ובין אם באמצעות בין אם בעצמו  או אחר,  כזה  יפעל לטובת מועמד  כי  וביקש  אליו 
סוויסה. הנתבעת פנתה למר הרצוג, שאינו עוד עובד ציבור, וביקשה עדותו, אך זה לא

השיב.

d.מכנסת ישראל, ירושלים. השר כחלון נדרש לעדות על יחסי ועם מרהשר משה כחלון ,
אפי נוה כאשר זה לא כיהן בחבר הועדה לבחירת שופטים, ולהעיד על פניות שבוצעו
מטעמו של נוה, לרבות על ידי מר סויסה. בהתחשב בכך שמדובר בעובד ציבור, הרי שלא

היה בידי הנתבעת לפנות אליו לבקש עדותו.

e.בן-ארי רחל  מרחוב מעלה השחרור עו"ד  במועדים15,  היתה,  בן-ארי  עו"ד  חיפה.   ,
הרלוונטיים, חברת הועדה לבחירת שופטים. עו"ד בן-ארי נדרשת לעדות על מעורבותו

של עו"ד נוה בבחירת שופטים בעת שכיהנה כחברת הועדה.

f.מבית המשפט העליון, רחוב זוסמן, ירושלים )מקום עבודתה(.כב’ הנשיאה מרים נאור ,
הנשיאה נדרשת לעדות על הנחייתה שיצאה לשופטים לפיה להם אסור להפגש עם עו"ד



נוה. בהתחשב בכך שמדובר על עובדת ציבור בכירה, הרי שלא היה בידי הנתבעת לפנות
אליה.

, ירושלים. הגב’4, באמצעות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, מרח’ עם ועולמו גב’ דורית סלינגר.16
סלינגר נדרשת לעדותה בשני נושאים; הראשון הוא הדיון בכיסוי ביטוחי לנתבעי הטרדה מינית
שעלה מהליך בו זכתה מנורה, הלקוחה של אפי נוה. השני הוא חיסול החשבונות שנוה ביצע מול
סלינגר בכנס של סוכני הביטוח, שבמסגרתו הודיעה סלינגר כי נוה מונע מאינטרסים אישיים בעת

שהוא מטיח בה ביקורת. הנתבעת ביקשה עדותה של סלינגר בתצהיר וזו סרבה.

, הרצליה )מקום עבודתו(. מר פרידמן הוא יועץ הביטוח של1, מרחוב אבא אבן מר רועי פרידמן.17
לשכת עורכי הדין בהליך מנורה, והוא נדרש לעדות לצורך מענה על השאלה האם נפגש עם עו"ד
נוה, קיבל הנחיות ממנו או תכניות לצורך בניית הפוליסה בביטוח זה. מר פרידמן נמצא בשליטה

של התובעים, ועל כן אין אפשרות לפנות אליו לקבלת עדותו בתצהיר.

, רמת-גן )מקום עבודתו(. דר’ פרישמן נדרש לעדות כיוון18, מרחוב היצירה דר’ אהוד פרישמן.18
שזה היה המומחה שנבחר להיות יועץ הלשכה בהליך בחרית ביטוח הבריאות של חברת מנורה על
ידי אפי נוה. כמו כן, תלונות שהוגשו כנגדו )וכנגד מי שנטען שהוא שותפו( ללשכת עורכי הדין
נסגרו עקב היותו מקורב של מר נוה. בהתחשב בכך שמדובר במקורב של מר נוה שמיוחסות לו

טענות שליליות, לא היה ניתן לפנות אליו ולבקש עדותו בתצהיר.

, תל-אביב )מקום עבודתו(. מר נווה הוא אחיו של התובע,28, מרח’ הארבעה מר צביקה נווה.19
נדרשת לצורך הבנה מה היו בין בנק לאומי לבין לשכת עורכי הדין. עדותו  והוא מי שחיבר 
המניעים לחיבור בין בנק לאומי לבין לשכת עורכי הדין. בהתחשב בכך שמדובר באחי התובע, הרי

שלא ניתן היה לפנות אליו לקבל עדותו בתצהיר.

, ירושלים )מקום22, דוברת בתי המשפט, מהנהלת בתי המשפט, כנפי נשרים הגב’ איילת פילו.20
עבודה(. הגב’ פילו נדרשת לעדות בגין תגובתה לנתבעת המציינת כי הקלטת השופטים על ידי
ספיר. לגבי השופט  עובדה  לתכנית  תגובותיה  על  וכן  בידיעת השופטים  בוצעה שלא  התובע 
בהתחשב בכך שמדובר בעובדת מדינה, הרי שלא ניתן לקבל עדותה בתצהיר, ויש על בית המשפט

להורות על הזמנתה לעדות.

כבוד השופטת נדרשתכב’ השופטת אושרית הובר-היימן.21 , מבית המשפט השלום ברחובות. 
לצורך העדה על הליכי הבחירה שלה בועדה לבחירת שופטים והאם שוחחה עם עו"ד נוה על
לבקש לפנות  יכלה  לא  הרי שהנתבעת  בשופטת,  בכך שמדובר  בנהתחשב  קידומה המקצועי. 

עדותה.



, מבית משפט השלום, תל-אביב. כבוד הרשמת הבכירהכב’ הרשמת הבכירה טל כהן-אלימלך.22
נדרשת לצורך העדה על הליכי הבחירה שלה  והאם שוחחה עם עו"ד נוה על קידומה המקצועי.

בהתחשב בכך שמדובר בשופטת, הרי שהנתבעת לא יכלה לפנות לבקש עדותה.

, מבית משפט השלום, באר-שבע. כבוד השופט היה חבר הועד המרכזיכב’ השופט יורם ברוזה.23
ביום  הדין  עורכי  האחריות25.10.2016בלשכת  ביטוח  נושא  את  לדיון  העלה  שנוה  בעת   ,

המקצועית. השופט ברוזה נכח בדיון, ועדותו  על הדרך בה נוה התנהל חשובה כדי להציג בפני
בית המשפט את הדרך בה התקבלה ההחלטה. כמו כן, כבוד השופט נדרש לצורך העדה על הליכי
הבחירה שלו והאם שוחח עם עו"ד נוה על קידומו המקצועי. בהתחשב בכך שמדובר בשופט, הרי

שהנתבעת לא יכלה לפנות לבקש עדותו.

, מבית המשפט המחוזי, תל-אביב. כבוד השופטת נדרשת לצורך העדהכב’ השופטת שרית זמיר.24
על הליכי הקידום שלה בועדה לבחירת שופטים והאם שוחחה עם עו"ד נוה או מי מטעמו על
קידומה המקצועי. בהתחשב בכך שמדובר בשופטת, הרי שהנתבעת לא יכלה לפנות לבקש עדותה.

, מבית משפט השלום, נתניה. כבוד השופטת קרייף דרושה לעדות עקבכב’ השופטת אתי קרייף.25
נוה בבחירתה. מעורבותה בפרשת מין תמרות מינויים. בעדותה תשאל על מערובותו של אפי 

בהתחשב בכך שמדובר בשופטת, הרי שהנתבעת לא יכלה לפנות לבקש עדותה.

, תל-אביב. עו"ד זמיר נדרש לעדות בכל הנוגע לקבלת57, מרח’ יגאל אלון עו"ד דרור זמיר.26
ותרומות לנוה, וכן לצורך מעורבותו בקידום אשתו נוה ומלשכת עורכי הדין  בוררויות מעו"ד 
בתפקידיה השיפוטיים. בהתחשב בכך שמדובר באחד מחברי הילדות של התובע, הרי שלא ניתן

היה לבקש עדותו בתצהיר.

, רמת-גן )מקום עבודתו(. עו"ד גמליאל נדרש לעדות33, מרחוב ז’בוטינסקי עו"ד רם א. גמליאל.27
על תלונות שהגיש לועדה להשגת גבול המקצוע כנגד אודי פרישמן, ולדרך שבה תלונה זו נעלמה
מטעמים פוליטיים. הנתבעת פנתה לעו"ד גמליאל, אך זה לא הואיל בטובו ליתן תצהיר עד ליום

זה.

, תל-אביב )מקום עבודתו(. עו"ד דמרי הוא בעלה של4, מרחוב משה וילנסקי עו"ד חובב דמרי.28
השרה גילה גמליאל, ונדרש לעדות הן על בוררויות שקיבל מאפי נוה ולשכת עורכי הדין, והן על
ניהול יתבקש להעיד על  ופעילותו בלשכת עורכי הדין. עו"ד דמרי עוד  נוה  תרומותיו לעו"ד 
קמפיין הבחירות עבור נוה. בהתחשב בכך שמדובר באדם המקורב לתובע, הרי שלא היה ניתן

לקבל עדותו בתצהיר.

, תל-אביב )מקום עבודתו(. עו"ד אמיר נדרש לעדות בכל35, מרחוב שאול המלך עו"ד ציון אמיר.29
, וכן בכל הנוגע2015הנוגע להתפטרותו מתפקיד יו"ר ועדת הבחירות ללשכת עורכי הדין בשנת 



לראיון שנתן לעיתון גלובס לאחרונה בו הלין על הקשר הפסול בין עורכי דין לשופטים. הנתבעת
פנתה לעו"ד אמיר לקבל עדותו, אך זה לא השיב.

, בני ברק )מקום עבודתו(. שני עורכי הדין אמיר עמר30, מרחוב ששת הימים עו"ד אמיר עמר.30
ורם ז’אן דרושים לעדות בשל תרומתם לנוה מצד אחד, ובשל קבלת הבוררויות מנוה מצד שני.
נוה. והן לכוחנויות של  למינוי בעלי תפקידים בלשכה  עורכי הדין קשורים הן  יחד עם זאת, 

הנתבעת לא פנתה אל עדים אלו בשל קרבתם הרבה לעו"ד נוה.

, בני30, בני ברק )מקום עבודתו(. , מרחוב ששת הימים 30,  מרחוב ששת הימים עו"ד רם זאן.31
ברק )מקום עבודתו(. שני עורכי הדין אמיר עמר ורם ז’אן דרושים לעדות בשל תרומתם לנוה מצד
אחד, ובשל קבלת הבוררויות מנוה מצד שני. יחד עם זאת, עורכי הדין קשורים הן למינוי בעלי
תפקידים בלשכה והן לכוחנויות של נוה. הנתבעת לא פנתה אל עדים אלו בשל קרבתם הרבה

לעו"ד נוה.

, תל-אביב )מקום עבודתה(. עו"ד קנר-יהב עובדת10, מרחוב דניאל פריש עו"ד נורית קנר-יהב.32
על לחקרה  מעוניינת  והנתבעת  זה,  בתיק  ביניים  בהליך  תצהיר  וסיפקה  הדין  עורכי  בלשכת 

תצהירה.

פרץ.33 היה במועדיםמר נתנאל  )מקום עבודתו(. מר פרץ  דב, תל אביב  , מאיה תעופה, שדה 
הרלוונטיים מנכ"לו של התובע, ונדרש לעדות על פגישתו עם עיתונאים, על העסקת ניר חפץ, על
פרשת רועי אברהמוביץ’ והמשד וכן על שכירת דדי סויסה. הנתבעת פנתה למר פרץ לקבלת

עדותו, אז זה סרב.

, רמת-גן )מקום עבודתו(. עו"ד ברזילי הוא ראש הלשכה3, מרחוב היצירה עו"ד דורון ברזילי.34
שקדם לעו"ד נוה. במסגרת עדותו ידרש להעיד על מקרים בהם ראה את נוה מתערב בהליכים
אתיים כאשר שיקולים פוליטיים היו מעורבים. בהתחשב בתפקידו של עו"ד ברזילי, לא היה ניתן

להביא תצהירו.

, תל-אביב )מקום עבודתו(. עו"ד גיא רון היה ראש3, מרחוב דניאל פריש עו"ד יורי גיא-רון.35
אתיים בהליכים  נוה  עו"ד  של  מעורבותו  על  להעיד  נדרש  והוא  בעבר,  הדין  עורכי  לשכת 
ומשמעתיים כנגדו כחלק מהשיקולים הפוליטיים. בהתחשב בתפקידו של עו"ד גיא-רון, לא היה

ניתן להביא תצהירו.

, רעננה. עו"ד אדלין היתה בעברה עובדת לשכת עורכי הדין14, מרחוב התמר עו"ד רבקה אדלין.36
וממונה על תחום הביטוח בלשכה. עדותה של אדלין נדרשת לכל הנושא של הליך בחירת חברת

מנורה וסיום ההתקשרות עם מגדל. בהתחשב בתפקידה לא היה ניתן לקבל תצהירה.



, מרחוב ז'בוטינסקי 33, רמת-גן. עו"ד זינגל נדרש לעדות בכל הנוגע לדיווח שלו על אודות תלונתו כנגד עו"ד נוח על העמדת משרד לרשות רועי אברהמוביץ/ העתירות37. עו"ז� משה זינגל
שהגיש והתלונות שהוגשו ננגדו ללשכת עורכי הדין לאחר מכן. הנתבעת ניסתה לקבל תצהירו של

עו"ד זינגל אך הדבר לא צלח.
, תל-אביב. עו"ד אלפרסי נדרש לעדות על הליר , מרח' דניאל פריש 0ו יפסקו. בהתאם להחלטת בית המשפט הרי שאני מפרטת את הסיבה לעדותו של כל אחד וכן את39. אני מבקשת זימון העדים המפורטים לעיל. אני מתחייבת לשאת בשכרם ככל שבית המשפטבהתחשב בבר שמדובר במנכ"ל התובעת. הרי שהנתבעת לא יכלה לבקש ממנו תצהיר,בחירת מנורה על ידי לשכת עורכי הדין ומעורבותו, כמו גם האם מה שוחח עמו על מכרז זה.3$, עו"ד אורי אלפרסי

הסיבה מדוע לא היה ניתן לקבל תצהיר ממנו.

, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת. אני מצהירה כי השם דלעיל הוא שמי

חתימה ^~^^ 1
אישור:

כולה ואת האמת בלבד, וכי תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחןק אם לא תעשה כן, אישרה ננזנ7תלי אישית/ שזיהיתיה על פי תעודת זהות מס 54709017� זלאחר שהזהרתיה כי עליה לזמר את האמתאני החתום מטה יהונתן קלינגר עורר דין, מאשר בזה כי ביום 17.03.2019 ה1פיעה בפני שר1ן שפורר
^לי^^^  ̂ הצהרתה דלעיל וחתמה עליה בפני.
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