תצהיר
אני החתום אמיר שיאן ,מספר זהות 3ג.. 9 6
_£ 7ב 3לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת
בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה לאמור:
 .1אני עושה תצהירי זה לתמיכה בהגנתה של שרון שפורר בתביעת ההשתקה שהגישו כנגדה אפי נוה ולשכת עורכי
הדין.
 .2בשנת  2013הייתי כתב ידיעות אחרונות .במסגרת זו ערכתי תחקיר שמצא ליקויים בלשכת עורכי הדין ,ובמחוז
תל-אביב שבראשו עמד נוה.
 .3במסגרת התחקיר נטען בפני כי אפי נוה השתמש לכאורה בתו נכה שאינו שלו לצרכיו האישיים ,וכן נטען בפני
כי הוא משתמש לכאורה בכספי הלשכה לצורך הטסת מקורבים ושיכונם במלונות באילת בזמן כנסים וכן נטעו
בפני כי אפי נוה מחק לכאורה תכנים מפרוטוקול של לשכת עורכי הדין .בנוסף ,נטען בפני כי אפי נוה ניפח את
מכסת התקנים בלשכה והתנהל בצורה בעייתית בנושא מועדון הצרכנות של הלשכה.
 .4אפי נוה שכר את היועץ מאיר סויסה כדי לבלום את התחקיר .מאיר היה דובר לשכת עורכי הדין ובעבר שימש
כדובר של משרדו של אפי נוה ששיווק בין היתר את הכתבה על קפטן ג י ורג י.
 .5בכל פעם שהעלתי טענה במסגרת התחקיר למענה מאפי נוה ,כגון כזו שמדברת על ניפוח בתקנים ,פעל סויסה
על מנת לסקל את התחקיר שלי והערים עליי קשיים.
 .6כאשר התחקיר עמד להתפרסם חיכינו לתשובה מנוה ,אך התקשר אלי מי שהיה העורך שלי בעבר ,ניר חפץ.
 .7חפץ הציג עצמו כחבר ,שמתקשר לברר מה קורה בעניין התחקיר שלי.
 .8אחרי שחפץ שאל אותי על הקשיים בתחקיר ומה הראיות שיש לי בתחקיר הוא התוודה בפני שהוא שוקל
לקחת את נוה בתור לקוח.
 .9באותו הרגע בו הבנתי כי יש סיכוי גבוה שטומנים לי פח.
 .10בכירי הלשכה קבעו פגישה עם עורכת הדין של ידיעות אחרונות ורצו להציג את הצד שלהם .בפגישה נכחו עו"ד
שמואל קסוטו ,ניר חפץ ,מנכ"ל המחוז ,נתי פרץ ואפי נוה .עו"ד קסוטו איים עליי בכוחנות כי יקח לי את הבית
'וכי המשפחה שלי תאלץ לשלם .קסוטו טען שאמרתי בעבר שיש לי ראיות טובות לתחקיר ,ולשיטתו כבר
"הרשעתי" את נוה .מהדברים שקסוטו ציטט אותי הבנתי שחפץ הקליט שיחתו עמי ,והשתמש בה על מנת
לעזור לסכל את התחקיר .עזבתי את החדר בזעם .לאחר ששבתי ,המשיכו נוה ואנשיו להתנהג בכוחנות.
 .11לאחר פגישתנו ,התברר לי כי חפץ המשיך להרעיף על עורכי הדין של ידיעות חומרים כדי לשכנעם למנוע את
פרסום הכתבה.
 .12בסופו של דבר הכתבה נגנזה מטעמים משפטיים שאינם בידיעתי האישית.
 .13אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי ,החתימה דלמטה היא חתימתי ,וכי תוכן תצהירי זה אמת.
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אישור
אני החתום מטה ,אוריה ירקוני ,עורך דין ,מאשר בזה כי ביום  12.3.19הופיע בפני מר אמיר שואן ,שזיהיתיו על פי
תעודת זהות מס' >_ב^1|)9ע ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
על החתום  :אוריה ירקוני ,עו"ד
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