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  שופט אבי שליוה לפני כבוד
 
 :תובעה

 
 יאיר נתניהו 

 
 
 נגד

 
 אייבי בנימין  :נתבעה

#<1># 1 
 2 

 3 :נוכחים

 4 התובע ובא כוחו עו"ד יוסף כהן

 5 הנתבע ובא כוחו עו"ד גונן בן יצחק, עו"ד אמיר ביתן

 6 

 7 . מר יאיר נתניהו7 העדים:

 8 . מר אייבי בנימין8 

 9 

 10 פרוטוקול

 11 

 12 

 13 מר נתניהו, בוא לדוכן העדים, נתחיל. כב' הש' שליו:

 14 אני יכול להגיד משהו על מה שקרה בחוץ בבקשה? מר נתניהו:

 15אבל אדוני, אני לא נדרש לנושא הזה מבחינת החלטה. בוא נשמע את העדים  כב' הש' שליו:

 16שלום, אני מזהיר אותך לומר את האמת ורק את האמת, אחרת עצמם. מר נתניהו 

 17 אתה צפוי לעונשים הקבועים בחוק. אנא תשיב לשאלות ב"כ הנתבע.

 18כבוד השופט, אני רוצה קודם כל, אני מאוד נסער ואני לא יכול לעבור לסדר היום.  מר נתניהו:

 19דבר  הותקפתי באלימות בכניסה לבית משפט במדינת ישראל. איך יכול להיות

 20כזה? ע"י פעילים של אייבי בנימין שהזמין אותם בפייסבוק. שיוכיח שהוא לא 

 21מכיר את האנשים האלה. קללות שאני לא רוצה לחזור עליהם. כשהתיישבתי 

 22באולם בית המשפט כל האנשים פה בבית המשפט שמעו את החברים של אייבי 

 23רע אותו. אני לא בנימין אומרים בחוץ, אני רק מחכה שהוא יצא החוצה, אני אק

 24רוצה להגיד את המילה, אני א אותו. הפעילים שלו. אני לא מוכן לצאת החוצה 

 25מפה. או מפה, או מהחלון. אני לא יוצא עד שלא מפנים את כל הבריונים, החולצות 

 26 החומות של אייבי בנימין בחוץ אני לא יוצא מפה.

 27 אני לא מקבל את זה. עו"ד בן יצחק:

 28 )מדברים ביחד(
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 1לא יכול להיות שזה עובר לסדר היום. אלימות בבית משפט השלום בתל אביב וזה  יהו:מר נתנ

 2 עובר לסדר היום.

 3 יאיר, בסדר. עו"ד כהן:

 4לא, אני הותקפתי באלימות מילולית וגם כמעט פיזית והכל עובר כאילו סבבה,  מר נתניהו:

 5 טוב, זה חופש הביטוי בבית משפט. פשוט מטורף.

 6 , נסתפק בדברים האלה. בבקשה אדוני, נתחיל.רבותיי כב' הש' שליו:

 7 

 8 מר יאיר נתניהו, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה נגדית לעורך הדין בן יצחק:

 9מר נתניהו צהריים טובים. ספר לי קצת על עצמך. מה אתה עושה, במה אתה  עו"ד בן יצחק :

 10 שנדע מי אתה. עובד?

 11סליחה, חברי ימקד את השאלה. פה זה לא סליחה, יאיר. אל תענה עד שאני לא,  עו"ד כהן:

 12 תוכנית חיים שכאלה. שאלה.

 13 אדוני, אני מניח, עו"ד בן יצחק:

 14 מה זה ספר לי על עצמך, אתה רוצה לדעת במה הוא עובד, עו"ד כהן:

 15 כדאי אני חושב, עו"ד בן יצחק:

 16 סליחה, אני עוד לא סיימתי את ההתנגדות. עו"ד כהן:

 17 לא סיימתי את החקירה.אבל אני עוד  עו"ד בן יצחק:

 18 אדוני, אם חברי רוצה לדעת במה מר נתניהו עובד, עו"ד כהן:

 19 תשאל. כב' הש' שליו:

 20 שישאל. אנחנו לא בתוכנית טלוויזיה. עו"ד כהן:

 21 תהיה קונקרטי. כב' הש' שליו:

 22 במה אתה עובד כיום? עו"ד בן יצחק:

 23 ארגון שורת הדין. מר נתניהו:

 24 מה התפקיד שלך שם? ש:

 25 ונטי? מנהל ניו מדיה.רלו ת:

 26 לי זה מאוד רלוונטי. ש:

 27 אדוני, עו"ד כהן מגן עליך אז הוא יודע להתנגד מה רלוונטי ומה לא. כב' הש' שליו:

 28 מנהל ניו מדיה. ת:

 29 סליחה? עו"ד בן יצחק:

 30 מנהל ניו מדיה. ת:

 31 מנהל ניו מדיה. יש לך הכשרה לנושא הזה של ניו מדיה? ש:

 32 תואר ראשון. איזה הכשרה אמור, יש לי ת:
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 1 במה? ש:

 2 אני מקווה שלך יש. ת:

 3 לא, יאיר. עו"ד כהן:

 4 במה יש לך תואר ראשון? עו"ד בן יצחק:

 5 יחסים בין לאומיים ומדעי הרוח. ת:

 6 מתי סיימת אותו? ש:

 7אדוני. סליחה, לא לענות. אדוני, חברי יכול להסביר מה רלוונטי להכפשה  עו"ד כהן:

 8 סור את זה,המטורפת הזאת, הוא כבר הודה שימ

 9 לא כל דבר צריך להיות הכפשה מטורפת.  עו"ד בן יצחק:

 10 מה רלוונטי, עו"ד כהן:

 11 לא כל דבר עושים להדהד אותו כאילו עכשיו נפלו השמיים. עו"ד בן יצחק:

 12 שב, אל תפריע לי. מה רלוונטי, עו"ד כהן, 

 13 אני חוקר, אתה זה שמפריע לי. אתה מתבלבל בצדדים. עו"ד בן יצחק:

 14 אני מתנגד לשאלה אדוני. כהן:עו"ד 

 15 אדוני, עורכי הדין, אנחנו לא נאפשר דיון במתכונת הזאת. כב' הש' שליו:

 16 אני מתנגד לשאלה. עו"ד כהן:

 17 נכון. לכן אני אמרתי מראש, עו"ד בן יצחק:

 18 אם הוא מתנגד תאפשר לו להשמיע את ההתנגדות עד הסוף. כב' הש' שליו:

 19, לא צריך כל דבר לצייר כדרמה. שאלתי שאלה, אם הוא מתנגד מצוין. אבל אדוני עו"ד בן יצחק:

 20 לשאלה שיגיד. לא צריך להוסיף לזה תבלין.

 21 חברי ישב בבקשה, עו"ד כהן:

 22 אני כרגע חוקר, אני לא יושב. עו"ד בן יצחק:

 23 אבל אני מתנגד. עו"ד כהן:

 24 מצוין. עו"ד בן יצחק:

 25 עו"ד כהן, אנא. כב' הש' שליו:

 26 כשאתה תתנגד אני אשב.  עו"ד כהן:

 27 ההתנגדות, מה הרלוונטיות? כב' הש' שליו:

 28 מה הרלוונטיות אדוני, באמת. עו"ד כהן:

 29 אדוני מה הרלוונטיות? כב' הש' שליו:

 30 בסך הכל שאלת המשך למה שהוא אמר. מה הרלוונטיות? עו"ד בן יצחק:

 31וונטי, באיזה הקשר, מה הרלוונטיות? אם אתה שואל אותו שאלה תסביר מה רל כב' הש' שליו:

 32 מה ההכשרה האקדמית שלו.



 
 

 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

 נתניהו נ' בנימין 5475-90-74 ת"א
 

 8972דצמבר  79 

 

 22 

 1אני אסביר. אני אסביר באריכות. אנחנו נמצאים כרגע בדיון שהנושא העיקרי שלו  עו"ד בן יצחק:

 2נוגע לניו מדיה. כלומר נוגע לפוסט שנכתב בניו מדיה. אני מנסה להבין מה 

 3 הידיעות שלו, מה ההכשרה שלו בנושא של ניו מדיה.

 4 
#<8># 5 

 6 החלטה

 7 

 8 לא מצאתי להתיר את השאלה מאחר ולא שוכנעתי ברלוונטיות שלה.

 9 
#<2># 10 
 11 

 12 במעמד הנוכחים. 7927828970, ב' בטבת תשע"טניתנה והודעה היום 

 13 

 
 

 שופט, שליו אבי

 14 
 15 
 16 

 17 תסביר לי. אז מה זה אומר בעצם אחראי על ניו מדיה? עו"ד בן יצחק :

 18 אני מתנגד לשאלה אדוני. עו"ד כהן:

 19 הרגע אמרת, הוא הרגע אמר השופט שהוא לא מסכים. מר נתניהו:

 20 אל תענה. עו"ד כהן:

 21 אדוני בוא נתמקד. כב' הש' שליו:

 22 אני מבקש אדוני, אני מתנגד לשאלה מאותן סיבות. עו"ד כהן:

 23 מושך. בבקשה. כב' הש' שליו:

 24 אדוני מקבל את ההתנגדות? עו"ד בן יצחק:

 25 שאלה?אתה לא מושך את ה כב' הש' שליו:

 26 בוודאי שלא.  על הניו מדיה? עו"ד בן יצחק:

 27 מה הקשר אדוני? מה הקשר לפרסום שהיה בפייסבוק? כב' הש' שליו:

 28 מה הקשר? אני מציע לאדוני, עו"ד בן יצחק:

 29 לא לצעוק על בית המשפט.  כב' הש' שליו:

 30מכיוון זה הקול שלי פשוט כדי שישמעו אותי בהקלטה. אני מציע לאדוני,  עו"ד בן יצחק:

 31שהחקירה שלי בנויה נדבכים, ימתין אדוני, יראה אם השאלה רלוונטית ואם לא 

 32 תהיה רלוונטית,



 
 

 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

 נתניהו נ' בנימין 5475-90-74 ת"א
 

 8972דצמבר  79 

 

 22 

 1 אדוני כולנו יודעים מה זה ניו מדיה. אין צורך להתעסק בזה. בבקשה. כב' הש' שליו:

 2 עבדת פעם במשרד ראש הממשלה בנושא של ניו מדיה? עו"ד בן יצחק:

 3 לא. מר נתניהו:

 4 לא? ש:

 5 לא. ת:

 6 כי פשוט נאמר עליך שהיית מעורב בניו מדיה של ראש הממשלה. ש:

 7 אז תכתבו את זה ונעשה עוד תביעת דיבה.  ת:

 8 אני מתנגד לשאלה אדוני. עו"ד כהן:

 9 תכתבו את זה בפייסבוק ונעשה לכם עוד תביעת דיבה. ת:

 10 יאיר, יאיר. עו"ד כהן:

 11 לא, אל תהיה ציני כי זה נרשם בפרוטוקול. כב' הש' שליו:

 12 אני בסך הכל שאלתי. עו"ד בן יצחק:

 13 אדוני, הוא אומר לך נאמרו עליו הרבה דברים שהם לא אמת, זה תשובתו. כב' הש' שליו:

 14 בסדר, אני מקבל את זה. תשובה בסדר גמור, אני מקבל את זה.  עו"ד בן יצחק:

 15 הלאה. כב' הש' שליו:

 16 שלך?אבל אתה מעורב בנושאים פוליטיים של אבא  עו"ד בן יצחק:

 17אני מתנגד. אל תענה לשאלה. אדוני, אני מבקש מאדוני, אני לא מתנגד בדרך כלל  עו"ד כהן:

 18בכלל. כאן כל השאלות נועדו לתקשורת כדי לחלץ איזה סינקים או איזושהי 

 19כותרת שערורייתית. אין שום קשר בין השאלה לבין הפרסום נשוא התביעה שבו 

 20 מסופר סיפור ספציפי נקודתי.

 21 אדוני מה עמדתך? שליו:כב' הש' 

 22 מה עמדתי?  עו"ד בן יצחק:

 23 כן, אתה לא רוצה להשיב? כב' הש' שליו:

 24בוודאי. אני קורא את התצהיר עדות ראשית אדוני וכותב הנתבע בתצהיר עדות  עו"ד בן יצחק:

 25: "הנתבע ממשיך במשך זמן רב 2הראשית שלו, אני אקרא למשל את סעיף 

 26ע בי ובמשפחתי ולרמוס את שמנו הטוב. בשנים בניסיונותיו האובססיביים לפגו

 27האחרונות אנחנו נחשפנו להכפשות רבות ופרסומי כזב". אני רגע מנסה להבין 

 28מכיוון שמי שגרר את משפחתו לתוך התביעה הזו זה התובע, לא אני. אני מנסה 

 29 רגע להבין את המעורבות,

 30ו אם הוא מעורב בעניינים אני לא יורד לסוף דעתך אדוני. אתה שואל אות כב' הש' שליו:

 31 פוליטיים.

 32 כן. עו"ד בן יצחק:
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 1 ?2אז איך זה קשור לסעיף  כב' הש' שליו:

 2לתצהיר כתוב "בשנים האחרונות אני ובני משפחתי נחשפנו  2משום שבסעיף  עו"ד בן יצחק:

 3להכפשות רבות, לפרסומי כזב הגובלים לעיתים בהסתה מסוכנת מצד גורמים 

 4לו העומד בראש קמפיין הכפשה חסר תקדים כנגדי שונים. אחד מהגורמים הל

 5וכנגד בני משפחתי במטרה להוביל להפלת ראש הממשלה ושלטון הליכוד". הוא 

 6אומר את זה. אז מכיוון שהוא מדבר על הפלת שלטון הליכוד אני מניח שהוא 

 7מעורב בנושאים פוליטיים, הוא הכניס את זה לתצהיר ואני מנסה להבין את 

 8 בעניין הזה.המעורבות שלו 

 9 

 10 

 11 
#<7># 12 

 13 החלטה

 14 

 15 

 16 אני מתיר את השאלה.

 17 
#<2># 18 
 19 

 20 במעמד הנוכחים. 7927828970, בטבת תשע"ט ניתנה והודעה היום ב'

 21 

 
 

 שופט, שליו אבי

 22 
 23 

 24 

  25 

 26אדוני אני נותן לך בקו חקירה להמשיך אבל תיקח את הדברים למקום שהוא  כב' הש' שליו :

 27 רלוונטי לנו.

 28 ברור אדוני, ברור. אנחנו רק התחלנו. יצחק:עו"ד בן 

 29אני רק רוצה להגיד שהם אמרו עליי, אייבי בנימין אמר עליי שנסעתי לפנמה  מר נתניהו:

 30ולקחתי מזוודות של כסף. לא הייתי בפנמה אף פעם בחיים שלי ואף פעם לא 

 31 לקחתי מזוודות של כסף.

 32 פוליטית שלך.לא על זה שאלתי אותך, שאלתי אותך על המעורבות ה ש:
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 1 איך זה רלוונטי כל הדברים האלה? אם הייתי בפנמה או לא הייתי. ת:

 2 שאלתי אותך על המעורבות הפוליטית שלך. ש:

 3 יאיר תענה לשאלה. עו"ד כהן:

 4 אדוני תענה לו בקצרה. כב' הש' שליו:

 5 לא, אני לא מעורב פוליטית. ת:

 6 גמרנו, גמרנו. עו"ד כהן:

 7מין משתמש בי בגלל שאני הבן של אבא שלי לנסות, מה שאמרנו זה שאייבי בני ת:

 8אחרת הוא לא היה מלכלך עליי נכון? אם היו קוראים לו יאיר כהן או משהו כזה 

 9 הוא לא היה מלכלך עליי, נכון?

 10 תפסיק עם זה, תפסיק עם זה. עו"ד כהן:

 11 אז מה הוא מנסה? עו"ד בן יצחק:

 12 צה להגיד לו משהו מחוץ להקלטה?רגע, אתה מוקלט עו"ד כהן. אתה רו כב' הש' שליו:

 13 אני אומר לו שיפסיק, הוא ענה לשאלה. עו"ד כהן:

 14 תסיר את המיקרופון כי אתה מוקלט. כב' הש' שליו:

 15 בסדר, אז מה. עו"ד כהן:

 16 לא, אבל אם אתה רוצה לדבר בינך לבין הלקוח, כב' הש' שליו:

 17 אני יודע כבודו, אני יודע. עו"ד כהן:

 18 להמשיך?אפשר  עו"ד בן יצחק:

 19 כן. רגע, סליחה. התשובה היא לא? כב' הש' שליו:

 20 היתה תשובה, לא אני לא מעורב. עו"ד כהן:

 21לא מעורב. תכף אנחנו נוודא את העניין הזה. אני לא בטוח שמה שענית נכון אבל  עו"ד בן יצחק:

 22בסדר. זה יהיה נכון לומר שכותבים עליך בתדירות מאוד גבוהה גם בתקשורת 

 23 ברשתות החברתיות? הממוסדת וגם

 24 סליחה, אל תענה. מה נכון? מה השאלה עוד הפעם? עו"ד כהן:

 25 האם נכון שכותבים עליו בתדירות גבוהה, כב' הש' שליו:

 26 אתה יודע, אני שואל אותו, לא אותך עו"ד כהן. עו"ד בן יצחק:

 27 אבל הוא רוצה לבדוק שהשאלה היא רלוונטית. גם בתקשורת הממוסדת וגם כב' הש' שליו:

 28 ברשתות החברתיות. תשובתו כן.

 29 בן היתר בגלל אנשים כמו אייבי בנימין. מר נתניהו:

 30 אדוני תענה בקצרה. כן, כותבים עליו הרבה. כב' הש' שליו:

 31כלומר יש לך איזשהו מושג לגבי נפח  אתה יכול להעריך כמה כותבים עליך? עו"ד בן יצחק:

 32 הכתיבה שכותבים עליך?



 
 

 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

 נתניהו נ' בנימין 5475-90-74 ת"א
 

 8972דצמבר  79 

 

 22 

 1 ברור שלא. ת:

 2 הוא לא יכול להעריך. ו:כב' הש' שלי

 3 אבל לפחות אני אומר ברמה של הרגשה. מעט, הרבה, הרבה מאוד, המון? עו"ד בן יצחק:

 4 תלוי באיזה תקופה. ת:

 5 נגיד בתקופה שאנחנו מדברים על הפוסט שנכתב עליך.  ש:

 6 לא זוכר. ת:

 7 אתה זוכר מתי נכתב הפוסט? ש:

 8 .2112לאוגוסט  12אנחנו מדברים על  כב' הש' שליו:

 9 אוקי, דווקא בתקופה הזאת לא כל כך. ת:

 10 לא הרבה. עו"ד בן יצחק:

 11 לא הרבה. ת:

 12הפוסט הזה היה יוצא דופן יחסית נגיד למה שבדרך  2112-כלומר אתה אומר שב ש:

 13 כלל אתה חווה. כלומר לא היה נפח גדול של כתיבה וזה היה משהו יוצא דופן.

 14 אההמ. ת:

 15 כן? ש:

 16 כן כי הוא לא שומע את ההנהון. תגיד לו פשוט כב' הש' שליו:

 17 אני הבנתי, אין בעיה. עו"ד בן יצחק:

 18 כן. ת:

 19 אז איך בעצם קורה שחולפת שנה שלמה ואתה בעצם לא יודע על הפוסט הזה? ש:

 SHARE. 20אין לי מושג. קפץ לי הפוסט אצל מישהו שעשה על זה  ת:

 21 מי? ש:

 22שראיתי את זה התקשרתי לא זוכר, מה אני זוכר? בשנייה שראיתי את זה, איך  ת:

 23 ליוסי ואמרתי אני רוצה לתבוע אותו.

 24 מתי זה היה? ש:

 25 אתה יכול לתת לו להשלים את התשובה? עו"ד כהן:

 26 לעו"ד כהן, רגע, התקשרת לעו"ד כהן. כב' הש' שליו:

 27אין לי מושג, אני לא זוכר. אני רק זוכר, קפץ לי בפייסבוק. מתי שקפץ לי  ת:

 28אני רוצה לתבוע את הבן אדם הזה. גם לא ידעתי מי זה התקשרתי ליוסי, אמרתי 

 29 הבן אדם הזה.

 30 מה זאת אומרת קפץ בפייסבוק? עו"ד בן יצחק:

 31 מלא דברים. news feed-קפץ. אתה יודע, קופץ לך ב ת:

 32 פוסט מלפני שנה? ש:
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 1 ואז? SHAREאתה אומר מישהו עשה  כב' הש' שליו:

 SHARE. 2אני מניח שמישהו עשה לזה  ת:

 3? הוא חבר שלך SHAREהבנתי. ואתה אומר שאתה לא יודע מי זה מי שעשה  יצחק: עו"ד בן

 4 בפייסבוק?

 5 . זה מה שאני זוכר.NEWS FEED-אין לי מושג מי זה. אני זוכר שזה קפץ לי ב ת:

 6 וכשראית את זה צילמת את המסך? ש:

 7 לא זכור לי. ת:

 8 לא זכור לך אם צילמת את המסך? ש:

 9 ?2112זה שנה, לא. אנחנו מדברים על אי ת:

 10לא העברת  אז כשהעברת את הדברים לעורך הדין שלך מה אמרת לו, רק קראתי? ש:

 11 כי אתה איש ניו מדיה. לו איזשהו צילום מסך?

 12 לא זוכר. זה היה לפני מה, שנתיים, שלוש. ת:

 13אם אני הייתי איש ניו מדיה אני מניח שהייתי מצלם מסך ומעביר לעורך הדין  ש:

 14 שלי.

 15 ני מתנגד לשאלה. א עו"ד כהן:

 16 אז אני מניח שלפני שנתיים שלוש אני לא זוכר. ת:

 17 די, יאיר. עו"ד כהן:

 18 רגע אדוני, אם הוא מתנגד אז אל תענה. כב' הש' שליו:

 19הוא לא צילם. אדוני, השאלות צריכות להיות עובדתיות. הוא לא צילם. עכשיו  עו"ד כהן:

 20 הוא שואל אותו למה הוא לא צילם?

 21 לא, הוא אומר הוא לא זוכר. כב' הש' שליו:

 22 זה לא מבחן זיכרון. לא זוכר, אז מה לעשות? עו"ד כהן:

 23 אז אין מה להתנגד לשאלה. הוא עונה לו. כב' הש' שליו:

 24אז אתה אומר שאתה לא זוכר. בוא תסביר לי רגע מה הפריע לך בפוסט הספציפי.  עו"ד בן יצחק:

 25 כי אני חייב להודות, אני לא לגמרי מבין.

 26 מה הפריע לך במה אדוני, בפוסט? הש' שליו:כב' 

 27כלומר, הגשת תביעת לשון הרע. שים רגע אצבע, תנסה רגע  בפוסט הספציפי. עו"ד בן יצחק:

 28לשים את האצבע מה הדבר שהכי הקפיץ אותך. כי אני חייב להגיד, תכף אנחנו 

 29 ניכנס לזה, כותבים עליך הרבה דברים קשים.

 30 כהן, תן לו שיהיה מולו את הפוסט.אז רגע. עו"ד  כב' הש' שליו:

 31 יש לו. עו"ד כהן:
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 1לא יודע, אני איך שאני יוצא מפה אני כותב פוסט עליך שאתמול ראיתי אותך  מר נתניהו:

 2 אונס ילדה בת ארבע ומה אכפת לך, מה זה מפריע לך?

 3 לא, אני כנראה לא חידדתי את השאלה. עו"ד בן יצחק:

 4 דוני מה בפוסט הספציפי, עו"ד כהן מראה לך.לא, הוא שואל אותך א כב' הש' שליו:

 5כשכותבים על מישהו שקרים שלא היו ולא נבראו ולא קשורים למציאות, זה לא  ת:

 6 מעצבן אותך? אתה לא חושב?

 7תסתכל על הפוסט, תסתכל. תסביר לו מה מפריע לך. אדוני, אם כותבים עליו  כב' הש' שליו:

 8 ההולל זה מפריע לו.

 9 לא הייתי בפנמה. ת:

 10 לא היית בפנמה. עו"ד בן יצחק:

 11 כותבים עליו שהוא עבריין מושחת אדוני. עו"ד כהן:

 12 אז נגיד אם היו כותבים שהפקדת כספים באי ניו ג'רסי. עו"ד בן יצחק:

 13שם בדוי. לא היה לי שם בדוי אף פעם בשום דרכון.  מסמכי פנמה, לא קשורים  ת:

 14 כל העולם.אלינו בשום צורה. אנשים סרקו את המסמכי פנמה מ

 15יאיר הקטן. אדוני, תפנה אותו לדברים שעלו בדיון. הוא אומר לך יאיר הקטן, הבן  כב' הש' שליו:

 16 ההולל.

 17להעלים מיסים. לא זכור לי שהעלמתי מיסים. להלבין הון, שוחד. פוליטיקאי  ת:

 18 נאלחים, תרומות אסורות. לא זכור לי כל הדברים האלה. 

 19 ייל, לבלות, עכשיו מסובך בפלילים.בסך הכל אוהב לט כב' הש' שליו:

 20 כן. ת:

 21 הבנתי. עו"ד בן יצחק:

 22 אז קיבלת תשובה. כב' הש' שליו:

 23אז הייתי אומר שברגע שבן אדם כלשהו כותב נגדך משהו שבעיניך הוא לשון הרע  עו"ד בן יצחק:

 24 או דבר שקר אתה תתבע אותו על לשון הרע.

 25 רק אם זה חוצה גבול מסוים. ת:

 26 ה חשוב.ז מה הגבול? ש:

 27 אחרת אני אהיה ארבעים תביעות דיבה, נכון? ת:

 28 מה הגבול שואל אותך אדוני? כב' הש' שליו:

 29 מה הגבול? עו"ד בן יצחק:

 too much false information. 30הגבול שאני מחליט על עצמי שזה כבר  ת:
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 1הבנתי. אם מישהו נגיד, סתם אני מסתכל, הוצאתי דברים מהאינטרנט. אז נגיד  ש:

 2קורא לך, אם מישהו קורא לך "ילד קקה, מפיץ האלטרייט". זה עובר את  מישהו

 3 הרף?

 4 אין פה דברים עובדתיים, יש פה דעות. ת:

 5 מפיץ האלטרייט. זה לא עובדתי? למה? ש:

 6 דרך אגב, זה דרך אגב, לא, זה לא עובדתי. זה דעות.  ת:

 7 זה דעה? ש:

 8תובעים כמו שהם תובעים ואתה יכול למסור לחברים שלך במולד שעל דעות לא  ת:

 9 אותי על זה שהבעתי את דעתי עליהם. על דעות לא תובעים.

 10 אז ילד קקה לא? ש:

 11על שקר, על שקרים, על עובדות. שנסעתי לפנמה או לא נסעתי לפנמה וקיבלתי  ת:

 12מזוודות של דולרים, זה לא דעות של אייבי בנימין. אם אייבי בנימין כותב עליי 

 13 ים מאז הפוסט הזה שאני חרא ושאני ככה ושאני זבל.מיליון פוסט 211בערך 

 14 איפה כתבתי, מר בנימין:

 15 אני יכול להראות לך עכשיו מיליון טוויטים. מר נתניהו :

 16 )מדברים ביחד(

 17 ואני לא תובע אותך על זה, אתה יכול להגיד עליי.  מר נתניהו:

 18 )מדברים ביחד(

 19 תוכיח שאני כתבתי עליך חרא. מר בנימין:

 20 עו"ד בן יצחק, תסביר ללקוח. ליו:כב' הש' ש

 21 אייבי, עזוב. למה? עו"ד בן יצחק:

 22 מה זה הדבר הזה? מר בנימין:

 23 עזוב, עזוב.  עו"ד בן יצחק:

 24 איך הוא מעז? מר בנימין:

 25 אתה לא נכנס איתו לדיבור, בבקשה. בבקשה. עו"ד כהן:

 26 לי בעיה.אני אשלח לכבוד השופט צילומי מסך של זה. בסדר גמור, אין  מר נתניהו:

 27 בבקשה עו"ד בן יצחק. כב' הש' שליו:

 28אז אתה אומר שאם מישהו כותב עליך שאתה ילד קקה נגיד או שאתה זנאי, אני  עו"ד בן יצחק:

 29 רואה פה שכותבים עליך זנאי, אז זה דעה ועל זה אתה לא תתבע מישהו.

 30 אל תשיב לשאלה. אדוני הוא כבר השיב לשאלה. עו"ד כהן:

 31 אני שואל, לא, עו"ד בן יצחק:

 32 הוא אמר לך זה דעה. כב' הש' שליו:
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 1 אני מנסה להבין את הגבולות. זנאי, זנאי זה עניין עובדתי. עו"ד בן יצחק:

 Fuck them. 2אם מישהו חושב על זה שהייתי בפוסיקט שזה זה, אוקי, סבבה.  מר נתניהו:

 3 אז זה בסדר, אוקי. הבנתי. עו"ד בן יצחק:

 4 לשמור על השפה בבית המשפט.אדוני נא  כב' הש' שליו:

 5 לא, כי אייבי בנימין ממש שומר על השפה שלו. מר נתניהו:

 6 אדוני, אתה בעדות. אתה מוקלט. כב' הש' שליו:

 7 יאיר. עו"ד כהן:

 8 תשמע את העורך דין שלך. כב' הש' שליו:

 9בנימין ואם אני אגיד לך שלדעתי אתה תבעת את אייבי בנימין רק משום שאייבי  עו"ד בן יצחק:

 10הגיש בג"צ נגד אביך. כלומר לא היית תובע אף אחד אחר שכותב דברים כאלה 

 11שלשיטתך הם דברים עובדתיים אלא משום שאייבי בנימין הגיש נגד אביך בג"ץ 

 12 אתה החלטת להגיש את התביעה הזו.

 13 אני תובע גם את מולד. מר נתניהו:

 14 לא קשור. אני שואל ספציפית לגבי הדברים האלה. ש:

 15 ז אני לא תובע רק את אייבי בנימין.א ת:

 16 מה? ש:

 17 אני לא תובע רק את אייבי בנימין, אני תובע גם את מולד. ת:

 18 גם את מולד. על מה אתה תובע את מולד? ש:

 19 אבל תענה לשאלה בבקשה. עו"ד כהן:

 20 השקרים שהם כתבו. ת:

 21 אבל הם תבעו אותך קודם נכון? עו"ד בן יצחק:

 22 לך שתבעת את אייבי בנימין להבדיל, הוא מציג לך תזה אחרת. אבל הוא אומר כב' הש' שליו:

 23 כן. ת:

 24 שזה לא עניין של עובדה ודעה אלא, כב' הש' שליו:

 25אני לא ידעתי מי זה אייבי בנימין, אני לא ידעתי על התביעה הזאתי. ראיתי פוסט  ת:

 26 כל כך בוטה ושקרי.

 27 אתה לא יודע על הבג"ץ?אתה לא יודע על הבג"ץ? רגע, לאט אדוני.  כב' הש' שליו:

 28 לא, אני ידעתי על זה בדיון הקודם שהיינו. ת:

 29 שלא ידעת על הבג"ץ אתה אומר. כב' הש' שליו:

 30 לא. ת:

 31 ולכן אתה אומר התביעה הוגשה ללא קשר לבג"ץ. כב' הש' שליו:

 32 נכון. ת:
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 1 ללא קשר. עו"ד בן יצחק:

 2 כן. כב' הש' שליו:

 3 הבנתי. עו"ד בן יצחק:

 4 אדוני, אפילו ראש הממשלה לא יודע על הבג"ץ, יאמין לי. עו"ד כהן:

 5 ואם אני אגיד לך, אני אשאל אותך קודם. אתה מכיר את אבי בניהו? עו"ד בן יצחק:

 6 שהוא היה דובר צה"ל. הוא היה המפקד, כאילו המפקד אז פגשתי אותו. ת:

 7 הוא היה המפקד שלך? ש:

 8 לא ישיר. אני לא עבדתי אצלו בלשכה. ת:

 9 הוא היה לצורך העניין בזמן ששירת בצבא. אבל ש:

 10 אתה שירת בדובר צה"ל אדוני? כב' הש' שליו:

 11 בדובר צה"ל אבל, ת:

 12 והוא היה מפקד אז באותה תקופה? כב' הש' שליו:

 13 והוא היה דובר צה"ל.  עו"ד בן יצחק:

 14 אתה לא פוגש את דובר צה"ל, ת:

 15 בסדר, מפקד שלך.  ש:

 16 ם אחת.כל השירות אתה פוגש אותו פע ת:

 17הוא מפרסם מאמר על אבא שלך, מאמר שדי תוקף את אבא שלך.  2112בדצמבר  ש:

 18והוא כותב שם בין היתר עליך שהסתבכת בנושא של כספים בפנמה. לא בעצם לא 

 19 תבעת אותו?

 20 אני מתנגד לשאלה. עו"ד כהן:

 21 פעם ראשונה שאני רואה את זה. ת:

 22 יאיר. עו"ד כהן:

 23 ה.פעם ראשונה שאני שומע על ז ת:

 24 טוב, אז הוא כבר ענה. עו"ד כהן:

 25 פעם ראשונה שאני שומע את זה. הבאת לי רעיון. ת:

 26אבל אדוני, מר נתניהו. תסתכל על העורך דין שלך, אם הוא מתנגד אז אתה לא  כב' הש' שליו:

 27 חייב לענות. עד שנכריע בהתנגדות.

 28 אז אתה אומר לא ראית את זה. לא ראית את זה? עו"ד בן יצחק:

 29 לא. ת:

 30 אתה עוקב אחרי הדברים שכותבים עליך? ש:

 31 יש שכן ויש שלא. ת:

 32 לפי מה? לפי איך שזה נוח לענות בבית משפט? ש:
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 1 לפי מה שקופץ לי בפייסבוק. לפי מה שבא לי. מה זאת אומרת? ת:

 2 רק מה שקופץ לך בפייסבוק? ש:

 3 פחות או יותר. ת:

 4 הבנתי. ומה שקופץ בטוויטר? ש:

 5 עוקב. לפעמים, פחות אני ת:

 6 אמרת שאתה לא משתמש בשמות בדויים, נכון? ש:

 7 רגע, תשאל. אדוני, אתה מקבל שירותי מידע מחברות המידע לגבי פרסומים עליך? כב' הש' שליו:

 8 לא. ת:

 9 באופן שוטף או משהו כזה? כב' הש' שליו:

 10 לא. ת:

 11 אתה לא מקבל? כב' הש' שליו:

 12 לא. ת:

 13היום אתה עובד בארגון  ו מקבל את השירותים האלה?האם הארגון שאתה עובד ב עו"ד בן יצחק:

 14 הזה.

 15 אבל אדוני, אז זה לא, כב' הש' שליו:

 16 ברור. עו"ד בן יצחק:

 17 באוגוסט עבדת איפה שאתה עובד היום? 2112תבהיר. בשנת  כב' הש' שליו:

 18 לא. ת:

 19 אז זה לא משנה בעצם לנו מה קורה היום, נכון? כב' הש' שליו:

 20 ?2112-דת באיפה עב עו"ד בן יצחק:

 21 אדוני, לא רלוונטי. עו"ד כהן:

 22 בוודאי שכן. עו"ד בן יצחק:

 23 רגע, לאט. כב' הש' שליו:

 24 לא, מה רלוונטי על העבודה? עו"ד כהן:

 25 .2112שנייה רגע, אני אכריע. אתה שואל אותו, איפה עבדת בשנת  כב' הש' שליו:

 26 כן. עו"ד בן יצחק:

 27 י מה הרלוונטיות?אתה טוען שלא רלוונטי. אדונ כב' הש' שליו:

 28 אדוני יחליט. עו"ד כהן:

 29 הרלוונטיות, אולי הוא עבד בעוד מקום שקיבל שירותים ואני רוצה לדעת. עו"ד בן יצחק:

 30 .2112-אני מתיר את השאלה. הוא אומר איפה עבדת ב כב' הש' שליו:

 31 הייתי סטודנט באוניברסיטה העברית. מר נתניהו:

 32 באוניברסיטה.היה סטודנט  כב' הש' שליו:
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 1 ?2112-ב עו"ד בן יצחק:

 2 כן. ת:

 3אז הנה אנחנו חוזרים לשאלה שקודם לא הותרה ואני שואל  היית עדיין סטודנט? ש:

 4כדי שנדע. אנחנו רוצים רגע להבין  ובדיוק פה הנקודה, מתי סיימת את לימודיך?

 5 את לוח הזמנים.

 6 אוקי. בקונטקסט הזה כן, בסדר. כב' הש' שליו:

 7 כן, אני בונה. ק:עו"ד בן יצח

 8 אז תבהיר את הקונטקסט. כן, אתה זוכר? כב' הש' שליו:

 9 אני מנסה להבין מה זה רלוונטי. ת:

 10לא משנה אדוני, העורך דין שלך יודע, אני התרתי את זה. אתה יודע להגיד מתי  כב' הש' שליו:

 11 סיימת?

 12 השופט התיר את השאלה. עו"ד בן יצחק:

 13 , משהו כזה.2112-ילו את התעודה קיבלתי באת הסמינריון ואז אחר כך כא ת:

 14 קיבל את התעודה. 2112-ב כב' הש' שליו:

 15 אבל מתי הפסקת ללכת? עו"ד בן יצחק:

 16 משכתי את הסמינריון. ת:

 17 מתי הפסקת ללכת לאוניברסיטה? ש:

 18 סליחה אדוני, עד כאן. סליחה, אל תענה. אדוני, עד כאן. עו"ד כהן:

 19 אני לא מבין. תי סמינריון ומתי לא?אני צריך לתת הסברים מתי הגש ת:

 20רגע אדוני. הוא שואל, כשאתה אומר שהיית סטודנט הכוונה עסקת בהתחייבויות  כב' הש' שליו:

 21 האקדמיות שלך?

 22 כן. ת:

 23 יכול להיות שכבר לא היית צריך ללכת פיזית לאוניברסיטה? כב' הש' שליו:

 24 זה הרעיון. ת:

 25 רק השלמות? כב' הש' שליו:

 26 כן. ת:

 27 ?2112עד  2112וזה בסוף  ש' שליו:כב' ה

 28 משהו כזה. אני אפילו לא זוכר. ת:

 29 אוקי. כב' הש' שליו:

 30 אוקי. עו"ד בן יצחק:

 31 בסדר. זה מבהיר את הדברים. כב' הש' שליו:
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 1לתצהירך כתבת, ואני מצטט "הנתבע עומד בראש קמפיין  2כן, בסדר. בסעיף  עו"ד בן יצחק:

 2משפחתי יחד עם גורמים שונים". האם אתה הכפשה חסר תקדים כנגדי וכנגד 

 3 עומד מאחורי האמירה הזאת?

 4 כן. ת:

 5 אתה עומד מאחורי האמירה הזאת? ש:

 6 ברור. ת:

 7 על מה היא מבוססת? ש:

 8על דברים שמצאתי על אייבי בנימין אחרי הפוסט הזה ואז התחלתי לחקור מי זה  ת:

 9 אייבי בנימין. אז התחלתי לראות גם מי זה הדבר הזה.

 10 ומה גילית כשחקרת מי זה אייבי בנימין? ש:

 11 שהוא חלאת המין האנושי )צוחק(. ת:

 12 מה זאת אומרת? תסביר. ש:

 13 אנא רבותיי, תימנעו מהתייחסויות כאלה אדוני.  כב' הש' שליו:

 14 אני אשלח לך צילומי מסך של הפייסבוק והטוויטר שלו, ת:

 15 ין שלך רצה נמצאות.אל תשלח לי כלום אדוני. הראיות שעורך הד כב' הש' שליו:

 16תנסה רגע להשתמש  זהו, כבר אנחנו בהוכחות, זה נגמר. אז מה אתה רואה? עו"ד בן יצחק:

 17 בשפה,

 18 תהיה אבל קונקרטי אדוני. כב' הש' שליו:

 19 אני רואה קללות. ת:

 20 קללות, כן. עו"ד בן יצחק:

 21 אני רואה איומים. אני רואה ניסיונות המרדה נגד השלטון. ת:

 22 רדה נגד השלטון?ניסיונות המ ש:

 23שבמקומות אחרים זה אמור היה להיגמר בכלא, אם זה היה בא מצד ימין לכיוון  ת:

 24 שמאל.

 25 ברור. ש:

 26 דברים כאלה כבר מזמן היו נגמרים בכלא. ת:

 27 ברור. ש:

 28 אבל לשמאל מותר. זהו פחות או יותר. ת:

 29 אדוני רגע, כשאתה אומר בני משפחתך, כב' הש' שליו:

 30 אני רואה אלימות, אני רואה הסתה.  ת:

 31אתה כתבת שם בני משפחתך גם. אז למי התכוונת שהוא מתייחס בפרסומים  כב' הש' שליו:

 32 זה לא רק פרסומים בעניין פוליטי נגד אביך? שלו?
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 1קללות בעניינים הכי אישיים גם על אבא שלי, גם על אמא שלי. דברים שאני אפילו  ת:

 2 לא רוצה לחזור אליהם.

 3לא צריך, כן. אז אתה אומר גם לאמא שלך. זאת אומרת הוא מתייחס לבני  הש' שליו: כב'

 4 המשפחה.

 5אבל שוב, אני אשמח לשלוח את כל הצילומי מסך ויש עשרות של זה, רק על דברים  ת:

 6 שהוא מעלה בדרך כלל, 

 7 אז חבל שלא צירפתם לתצהיר. כב' הש' שליו:

 8 תי אז קצת קשה.איזה עשרים דברים ביום עליי ועל משפח ת:

 9 הנה אדוני. עו"ד כהן:

 10 לא אדוני, הוא לא מטעה. כב' הש' שליו:

 11 אפשר להראות אדוני. עו"ד כהן:

 12 לא, אתה רוצה בחקירה חוזרת לנסות, תנסה בחקירה חוזרת. כב' הש' שליו:

 13 התכוונתי אדוני, התכוונתי. עו"ד כהן:

 14 שלחתי לך בוואטסאפ גם. ת:

 15 לא צריך.  עו"ד כהן:

 16 .2כתבת בין היתר, אני שוב חוזר לסעיף  יצחק: עו"ד בן

 17 אדוני יש את זה כנספחים לתצהיר שלו, רק הוא לא זוכר. עו"ד כהן:

 18 אתה מפריע לי עו"ד כהן.  עו"ד בן יצחק:

 19 מה שיש, יש. כב' הש' שליו:

 20 עו"ד כהן אתה מפריע לי. עו"ד בן יצחק:

 21 זה הכל נספחים לתצהיר. עו"ד כהן:

 22 יי כשאתם מדברים ביחד הם מתקשים בתמלול.רבות כב' הש' שליו:

 23כתבת גם באמת פרסומי כזב הגובלים לעיתים בהסתה. תביא דוגמא להסתה. מה  עו"ד בן יצחק:

 24 שאתה זוכר שאייבי בנימין כתה נגדך הסתה. 

 25 עוד פעם, המחקר הזה שעשיתי וצילומי מסך שעשיתי, ת:

 26 עשית מחקר? ש:

 27 פייסבוק ולטוויטר שלו.זה היה לפני הרבה זמן. נכנסתי ל ת:

 28 עשית עליו מחקר. ש:

 29 זה היה לפני הרבה זמן, מחקר בעצמי עם האייפון שלי. ת:

 30 ברור. ש:

 31 זה היה לפני הרבה זמן. ת:

 32 כמה? ש:



 
 

 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

 נתניהו נ' בנימין 5475-90-74 ת"א
 

 8972דצמבר  79 

 

 22 

 1 אז אני לא זוכר בדיוק את סוג הקללות. ת:

 2 כמה זמן? ש:

 3 לא יודע, לפני איזה חצי שנה. אבל יש הכל, הכל מתועד. ת:

 4 חצי שנה? ש:

 5ומתועד לא על כל הדברים לאורך כל, כי אם אני אעשה הכל זה ייקח תיקייה   ת:

 6 כזאת.

 7 רגע אדוני, אתה מוכן שהוא יפנה? כב' הש' שליו:

 8 יש לי רק, תיעדתי איזה חודש. ת:

 9 אתה מוכן שהוא יפנה? כב' הש' שליו:

 10ע , זה מצורף לתצהיר שלו. הוא לא יודOFFICER OF THE COURT-אדוני, כ עו"ד כהן:

 11 פשוט.

 12 אוקי. כב' הש' שליו:

 13 תפתח את התצהיר שלך. עו"ד כהן:

 14 אבל מה הוא לא יודע? זה תצהיר שלו. כב' הש' שליו:

 15 הוא לא יודע, ברור שהוא לא יודע מה כתוב בתצהיר שלו. אנחנו לא מתפלאים. עו"ד בן יצחק:

 16 יש את הצילומי מסך ששלחתי לך לפני כמה חודשים, אתה זוכר? מר נתניהו:

 17 בסדר, הוא לא עורך דין. הוא לא זוכר. ו"ד כהן:ע

 18הוא לא קורא את התצהיר לפני? מילא הוא לא יודע מה כתוב  מה זאת אומרת? עו"ד בן יצחק:

 19 בתצהיר אבל הוא לא קורא את התצהיר לפני שהוא בא לפה?

 20 כן. אדוני זה מצורף לתצהיר, פרסומים.  עו"ד כהן:

 21 ה הוא צריך להגיד, לא?אדוני, אני יודע. ז כב' הש' שליו:

 22 זה טכני. אנחנו נראה. נראה מה חושבים עליו במדיה. עו"ד כהן:

 23בוא תסתכל רגע בתצהיר. תסתכל רגע בתצהיר, אתה צירפת אותו. זה תצהיר  עו"ד בן יצחק:

 24 שלך.

 25 תסתכל על המוצגים אדוני, נספחים שלך. כב' הש' שליו:

 26 רואה את התצהיר אבל תקרא אותו רגע.תקרא. זה פעם ראשונה שאתה  עו"ד בן יצחק:

 27 אןי לי את זה פה. מר נתניהו:

 28 תימנע מלהעליב את העד אדוני, אין צורך. כב' הש' שליו:

 29 זה עו"ד כהן אמר. סליחה, הוא אמר. עו"ד בן יצחק:

 30 הוא לא אמר שזה פעם ראשונה שהוא קורא את התצהיר. כב' הש' שליו:

 31 צילומי מסך.צילומי מסך, אין לי פה  מר נתניהו:

 32 אדוני תן לו תצהיר עם נספחים. כב' הש' שליו:
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 1 זה מה שאני עושה. עו"ד כהן:

 2 אדוני מפנה, תפנה אדוני. כב' הש' שליו:

 3 .ד.2 ת:

 4 אדוני. 2זה נספח  עו"ד כהן:

 5 מגה מושחת נתניהו. ת:

 6 מאיפה אדוני מקריא? כב' הש' שליו:

 7 רגע אדוני. עו"ד כהן:

 8 יט תפטר. זה לא נחשב הסתה נגד שומר סף?גם חבר וגם חוקר, מנדלבל ת:

 9 שנייה, שנייה. שנייה יאיר. עו"ד כהן:

 10 זה לא נחשב הסתה נגד שלטון החוק? ת:

 11 עמודים. 12יש  2שנייה יאיר. אדוני, בנספח  עו"ד כהן:

 12 זה לא פגיעה אנושה בדמוקרטיה כמו שהם אומרים? ת:

 13 .א. 2אני מספרתי אותם  עו"ד כהן:

 14 צילום ממוספר. לכן אני שואל.זה  כב' הש' שליו:

 15 אז אם אדוני יראה זה עמוד, עו"ד כהן:

 16 אדוני? 2איזה עמוד לנספח  כב' הש' שליו:

 17 . עמוד שלישי למעלה.2זה עמוד מספר  עו"ד כהן:

 18 .2111בפרשת  מנדלבליט חקור מיד את נתניהו, זה זה? כב' הש' שליו:

 19 למעלה כתוב, איך מישהו שעבד בלשכה, עו"ד כהן:

 20 כן, אני רואה. הש' שליו: כב'

 21 ובעיקר למגה מושחת נתניהו. עו"ד כהן:

 22 לשכת ראש הממשלה מושחתת. ת:

 23 לא, אבל אדוני דיברת על קללות ודברים כאלה. כב' הש' שליו:

 24 תראה לנו קללות. עו"ד בן יצחק:

 25 יש אדוני. עו"ד כהן:

 26 אחת, קללה אחת. מר בנימין:

 27 עורך דין, הוא מטפל בעניינך.אדוני לא לעזור. יש לך  כב' הש' שליו:

 28 , אני לא יודע איך זה עובד.2.2או  2.2 ת:

 29 .2. הדף הרביעי, דף מספר 2.2כן,  עו"ד כהן:

 30 השאלה היחידה היא אם קיסריה מחכה לו או מיטה במעשיהו. ת:

 31 לנתניהו כן, שיהיה ברור. עו"ד כהן:

 32 זה קללה? עו"ד בן יצחק:
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 1 יותר גרוע.שאתה שולח מישהו לכלא זה אפילו  ת:

 2 זה ברכה. לא, זה ברכה. עו"ד כהן:

 3קללה, לא, אוקי. בסדר. זה לגיטימי שהוא יראה בזה קללה. מה עוד? הסתה, תן  עו"ד בן יצחק:

 4 דוגמא להסתה.

 5 .2.2 ת:

 6 .2.2לא,  כב' הש' שליו:

 7 , כן.2.2 עו"ד כהן:

 8 , לעשוק את עם ישראל.2.2 ת:

 9 . את הכל, תקרא בקול שישמעו.תקרא בקול את הכל יאיר, את הכל עו"ד כהן:

 10 .2.2 ת:

 11 .2.2 כב' הש' שליו:

 12 21, בסוף. "וחבילות ההטבות והעלמת המיסים המושחתת הטייקונית בסך 2.2 ת:

 13מיליארד כל שנה שהעניק באמצעות מושחתים ששתל ברשות המיסים מאז שהיה 

 14". לא ידעתי שהוא שתל מושחתים ברשות המיסים מאז שנת 2112-שר אוצר ב

2112. 15 

 16 (1:22:22תשאל את... )מדבר מרחוק, לא ניתן לשמוע.  מר בנימין:

 17 לא, אדוני תימנע. אני לא אאפשר לך להיות נוכח. כב' הש' שליו:

 18 אייבי בבקשה. עו"ד בן יצחק:

 19 אבל אדוני, אתה מדבר על קללות בתשובה שלך.  כב' הש' שליו:

 20תי לך יוסי. זה דברים יש מיליון דברים. זה אפילו לא הצילומי מסך שאני שלח ת:

 21 שיוסי אסף לא מה שאני שלחתי.

 22כלומר אין לך דרך בעצם להוכיח מתוך מה שהוגש פה שהיו קללות. אלא דברים  עו"ד בן יצחק:

 23 ששלחת ולא הופיעו פה. אני מבין נכון?

 24 אנחנו נעבור על הצילומי מסך ואנחנו נעשה תיאומים. ת:

 25 תעבור, בבקשה.  ש:

 26 הסתה נגד שומרי סף, ראינו הסתה נגד שלטון החוק, נכון?קודם כל ראינו  ת:

 27לא שאלתי על הסתה נגד שלטון החוק ולא על הסתה נגד שומרי סף. שאלתי  ש:

 28 ספציפית לגבי הסתה נגד אבא שלך, נגדך או נגד אמא שלך, בצורה הכי ברורה.

 29 נראה לי במדינת ישראל הסתה נגד שומרי סף זה יותר גרוע, לא? ת:

 30 דע, לא על זה הדיון.לא יו ש:

 31 אדוני אפשר להתקדם? אדוני אפשר להתקדם? עו"ד כהן:

 32 הוא אומר שהפוסטים שצירפת זה לא הפוסטים שהוא שלח. זה העד שלך אומר. כב' הש' שליו:
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 1 אפשר להתקדם אדוני? עו"ד כהן:

 2 לא? בסדר. אז בואו נתקדם. כב' הש' שליו:

 3 א מצביע על פוסטים כאלה.אז אין. רק לפרוטוקול אתה ל עו"ד בן יצחק:

 4 הוא הצביע על פוסטים ואל תכניס לו מילים לפה. הוא הצביע על פוסטים. עו"ד כהן:

 5 אז אם הוא מצביע על פוסטים של קללות, לכן אתה מבקש להתקדם. כב' הש' שליו:

 6אפשר להגיד על בן  קודם כל מושחת זה בית משפט קובע בהכרעה אחרונה, נכון? ת:

 7אז הוא אומר את זה.  משפט לא הכריע עליו שהוא מושחת? אדם מושחת שבית

 8מיטה במעשיהו, דברים כאלה, זה גם זה. להלך אימים על היועץ המשפטי 

 9 לממשלה, נראה לי זה גם סוג של עבירה.

 10לא, אבל הוא שאל אותך דברים עליך ועל בני משפחתך. טוב, אבל מיצינו את  כב' הש' שליו:

 11 הנקודה. בוא נתקדם אדוני.

 12 אין, טוב. אין.  עו"ד בן יצחק:

 13הדברים שאני שלחתי באמת, אני אגיד לך את האמת, לא פה. הדברים שאני  ת:

 14 שלחתי לפני חצי שנה. זה כנראה דברים ישנים יותר. 

 15הבנתי. אני שוב מנסה להבין כי תראה, בסוף אחת הטענות העיקריות של הלקוח  ש:

 16בג"צ הצוללות. כלומר אם הוא לא שלי היא שלמעשה התביעה הזו נולדה בעקבות 

 17הי המגיש את בג"צ הצוללות לא היתה מוגשת התביעה. ולראיה אתה בעצמך 

 18אומר שיש תקופות שבהן כותבים עליך הרבה מאוד דברים והרבה מאוד פוסטים. 

 19 אני מניח שחלקם חיוביים אבל גם חלקם שליליים.

 20 מה השאלה? כב' הש' שליו:

 21אנשים אחרים. אז אני רוצה להבין האם מכל הדברים שנכתבו  ואתה לא תובע עו"ד בן יצחק:

 22עליך עד היום הדבר העובדתי היחידי שנכתב עליך שמוביל לתביעת לשון הרע זה 

 23 הדברים שאייבי בנימין כתב עליך וכל שאר הדברים לא.

 24 אדוני אני מתנגד לשאלה. עו"ד כהן:

 25רוכה מדי. תהיה קונקרטי איתו. מה אדוני אני איבדתי אותך בשאלה, השאלה א כב' הש' שליו:

 26 אתה רוצה לשאול אותו?

 27אני שואל האם עד היום מלבד הדברים שכתב נגדך אייבי בנימין שגם הגיש את  עו"ד בן יצחק:

 28בג"צ הצוללות לא נכתבו עליך דברים אחרים שעובדתית הם סיבה לתביעת לשון 

 29 אני אחדד את השאלה שלי. הרע?

 30 תביעות לנהל? 211אנשים, כאילו  211לך שהוא היה צריך לתבוע הוא לא ענה  כב' הש' שליו:

 31 אז אני שואל, למה דווקא את אייבי בנימין? עו"ד בן יצחק:

 32 מיליון. 2 ת:
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 1 אז למה דווקא את אייבי בנימין? ש:

 2בדיוק מאותה סיבה שההורים שלי בחרו ביגאל סרנה, לפעמים אתה לוקח מקרה  ת:

 percent win situation and you make 3 100מובהק מובהק מובהק שזה 

an example out of him.4 , זהו 

 5 הבנתי. כלומר זה שהגיש נגדכם את בג"צ הצוללות? ש:

 6למה איך קוראים לו, יגאל סרנה? הוא לא הגיש נגדנו שום בג"צ. לפעמים צריך  ת:

 7לתפוס מקרה מאוד מובהק שאין בו אפור או שחור או דעות או, אלא שחור ולבן 

 8 שות מזה דוגמא.ולע

 9 אז בעצם אתה אומר זאת תביעה חינוכית כדי לחנך אנשים אחרים. ש:

 10 לחנך אנשים לא לשקר. ת:

 11 לחנך אנשים לא לשקר? ש:

 12 ולהוציא דיבה על אנשים. כן, נראה לי זה אחלה חינוך. ת:

 13אז זה חינוך. אוקי, בסדר. אני ממשיך. הרבה מהפוסטים שאתה צירפת לתצהיר  ש:

 14ים לך בכלל. למעשה הפוסט היחידי שצירפת שנוגע לך הוא הפוסט שלך לא נוגע

 15שבגינו הגשת את התביעה ושאר הפוסטים הם נגד אבא שלך, נכון? הפוסטים 

 16 שהגשת.

 17 נכון. ת:

 18 הם נגד אבא שלך. למה בעצם אבא שלך לא מגיש את התביעה? ש:

 19 אני מתנגד לשאלה. אל תענה לשאלה. עו"ד כהן:

 20 ם הדברים הם כאלה דברי כזה וכו', למה לא אבא שלך מגיש?כלומר א עו"ד בן יצחק:

 21 יאיר אל תענה. עו"ד כהן:

 22 בגלל שבפוסט המדובר הוא אמר עליי. ת:

 23 יאיר אל תענה. עו"ד כהן:

 24 אבל הוא ענה לך כבר, הוא ענה. מסרב הלקוח להישמע להנחיותיך. כב' הש' שליו:

 25 מה? בסדר גמור. עו"ד כהן:

 26 לך שבפוסט הזה היו דברים עליו ולכן הוא תבע.הוא ענה  כב' הש' שליו:

 27 דרך אגב כבוד השופט, אני רוצה להגיד שאני באמת, כמו שאתה רואה אני, ת:

 28 נסער. כב' הש' שליו:

 29אני נסער בגלל מה שקרה פה בכניסה ואני נסער גם שאני יודע שזה מה שמחכה  ת:

 30 לי ביציאה.

 31 לא, לא יחכה. עו"ד כהן:
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 1להגן עליי. שהולכים לקלל אותי ובן אדם איים שהוא הולך ואף אחד לא הולך  ת:

 2 לפרק אותי מכות והוא עדיין שמה בחוץ. ואנחנו מתנהלים פה כאילו הכל,

 3 אדוני, הבניין מוקף בביטחון, אתה מוגן. כב' הש' שליו:

 4 אני לא בטוח. ת:

 5 ואני מקווה שכולם עושים את עבודתם. כב' הש' שליו:

 6 לציין לעניין הזה,אני חייב  עו"ד בן יצחק:

 7 אני לא יודע איך אני יוצא מפה. ת:

 8כבודו אני חייב לציין לעניין הזה שהוא צודק. עומד בן אדם בחוץ, מאיים עליו  ש:

 9 בפגיעה פיזית. 

 10 כולם שמעו את זה. ת:

 11 זה לא לעניין. ש:

 12 אדוני יש פה אנשי ביטחון, הם מגנים עליו. כב' הש' שליו:

 13 זה לא לעניין. אני חייב להגיד בלי קשר כרגע לדיון.צעקו פה,  עו"ד בן יצחק:

 14 אתה מכנס את כל החברים שלך, אתה הזמנת אותם לבוא לפה בפייסבוק. ת:

 15 נאמרו באמת דברים, הוא צודק. ש:

 16 )מדברים ביחד(

 17 רבותיי בואו נחזור. כב' הש' שליו:

 18 התובע בעניין הזה צודק לחלוטין. עו"ד בן יצחק:

 19 ני אנחנו מתקרבים לסוף החקירה שלו, נכון?כי אדו כב' הש' שליו:

 20לא, אבל באמת כבוד השופט. אני כל הזמן שאתה רואה אותי ככה טיפה נרגז וזה,  ת:

 21 זה בגלל שאני יודע שמחכה לי גם בחוץ.

 22 אדוני, יש פה אנשי ביטחון, הם שומעים אותך. כב' הש' שליו:

 23 אדוני יש מצב שנוציא אותו מפה? עו"ד כהן:

 24 אתה רוצה שאני אצא להרגיע אותם? זה יעזור? מר בנימין:

 25 לא, אני רוצה שהם ילכו. תגיד להם תעופו מפה. מר נתניהו:

 26 לא, אני לא יכול להגיד להם. מר בנימין:

 27 אז אני לא יוצא מפה. מר נתניהו:

 28 בסדר, אבל אנחנו נגיע לזה. עו"ד בן יצחק:

 29 רבותיי, בואו נסיים את החקירה. כב' הש' שליו:

 30 בסיום הדיון יש משמר בתי משפט. יצחק: עו"ד בן

 31 אדוני, אם אפשר בסיום הדיון שהוא יצא מכאן. זה הכי פשוט. עו"ד כהן:
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 1אדוני אני לא יודע, לא מתערב להם בשיקולי הביטחון שלהם. יש פה שב"כ ויש  כב' הש' שליו:

 2 פה הנהלת בית המשפט.

 3יאה. ואנשים שמאיימים להרביץ מקללים אותי בכניסה, הולכים לקלל אותי ביצ מר נתניהו:

 4 לי עדיין פה ביציאה מחכים שאני אצא.

 5 אדוני, אתה מאובטח. אנחנו לא מתערבים בשיקולי אבטחה. כב' הש' שליו:

 6 למה אני מדבר לא יפה? למה אני מקלל? זה למה אני מקלל. למה אני נסער? מר נתניהו:

 7קיללת כרגע. גם אתה השתמשת גם בחוץ אדוני, בעניין הזה של קללות גם אתה  עו"ד בן יצחק:

 8 בקללות. כלומר אני לגמרי מצדיק את מה שאמרת.

 9 מה קיללתי בחוץ? ת:

 10 אני מצדיק את מה שאמרת. ש:

 11 אנשים שאמרו לי תיכנס לכלא, מה עשיתי להם? ת:

 12 אבל בסדר. תעזוב רגע את הקללות. ש:

 13 די יאיר. אפשר להתקדם בבקשה? עו"ד כהן:

 14 אני מבחינתי הייתי מתקדם קודם. בטח, עו"ד בן יצחק:

 15אני רוצה לדעת מה היה התגובה של השופט אם לדיון הבא אני אביא עשרות פעילי  ת:

 16 ליכוד שיצעקו עליו קריאות גנאי עליו ועל ההורים שלו.

 17אתה לא מעורב פוליטית אז אתה לא יכול להביא עשרות פעילי ליכוד. כרגע אמרת  ש:

 18 ליטית. איך תביא עשרות פעילי ליכוד?בבית משפט שאתה לא מעורב פו

 19 אדוני תקשיב לעורך הדין שלך, תענה לו רק לשאלות. כב' הש' שליו:

 20 אני נותן דוגמא היפותטית. ת:

 21 היפותטית. עו"ד בן יצחק:

 22 אדוני תקשיב לעורך הדין שלך, תענה לו רק לשאלות. כב' הש' שליו:

 BA ,23ריאה. אתה בוגר אוניברסיטה, יש לך אני רוצה רגע שנעשה תרגיל מודרך בק עו"ד בן יצחק:

 24לתצהירך אתה מצטט את הפוסט שבגינו הגשת  2אני מניח שזה יהיה קל. בסעיף 

 25את התביעה ובין היתר אתה מצטט דבר שאייבי כתב. עד כאן קצת הזוי אבל נניח 

 26שגם קצת הגיוני. עכשיו אני שואל אותך שאלה של עברית, לא שאלה של הנושא 

 27 מניח שיהיה ההמשך ההגיוני של המשפט? עצמו. מה היית

 28 תקרא עד הסוף קודם כל. עו"ד כהן:

 29 אני לא מבין מה השאלה. ת:

 30 אדוני אתה שואל אותו שאלה, כב' הש' שליו:

 31 חצי שאלה. עו"ד כהן:

 32 לגבי מה הוא מניח. כב' הש' שליו:
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 1 לא, אני מנסה להבין מה הוא מבין. עו"ד בן יצחק:

 2 ב הצד השני.על משהו שכת כב' הש' שליו:

 3 התובע הגיש תביעה, אני אחדד. התובע הגיש תביעת לשון הרע. עו"ד בן יצחק:

 4 אז תעשה לו שאלה מנחה אדוני.  תנסח מחדש. כב' הש' שליו:

 5 אני אנסח מחדש. עו"ד בן יצחק:

 6 זה סתם הפוסט. 2סעיף  ת:

 7 יו.עו"ד כהן, תן לו את הפוסט שיהיה מול העיניים שלו, יקל על כב' הש' שליו:

 8 הפוסט זה זה.  עו"ד כהן:

 9 כן. ת:

 10 1שהוא ישאל את השאלה. עו"ד כהן:

 11 הוא שואל אותך, הוא יבהיר לך את השאלה. הוא יעשה לך שאלה מנחה. כב' הש' שליו:

 12 עכשיו שישאל אותך את השאלה. על זה הוא שואל אותך.  עו"ד כהן:

 13 זה הפוסט שהוא כתב. ת:

 14ננסח את זה ביחד. תקשיב מר נתניהו. אומר לך עו"ד בן יצחק עו"ד בן יצחק, בוא  כב' הש' שליו:

 15כשבפוסט כתוב, הוא תיאר את הסיטואציה בהתחלה ואחרי זה הוא רשם, עד 

 16כאן הכל הזוי אבל נניח שזה קצת הגיוני. האם מזה אתה למד שגם הוא עצמו 

 17 כמפרסם את הפוסט הוא מפקפק באמיתות של הסיטואציה?

 18ראו עד כמה מופרעת המשפחה הזאת שעושה דברים לא. אלא הוא מספר, ת ת:

 19 הזויים אבל זה הגיוני בגלל שהם כאלה מטורפים. זה מה שהוא אומר הרי.

 20 כך אתה מבין את המשפט, אוקי. עו"ד בן יצחק:

 21 וכאלה עבריינים וכאלה מושחתים. ת:

 22התשובה בסדר גמור. אחת הטענות של הנתבע היא שהוא קרא דברים שאחרים  ש:

 23 גב, דברים, אחרים כתבו את הדברים האלה. נניח אמרת שעשית חקר.כתבו. א

 24דוד לוי הזה שאי אפשר היה להשיג אותו. הוא נעלם, אין לו בית, אין לו כתובת.  ת:

 25 בן אדם לא קיים, פשט רגל.

 26 אז למה לא אמרת את זה כשהשופט שאל אותי למה לא הבאתי אותו לחקירה? ש:

 27 עובדות.אין לי מושג, אני נותן  ת:

 28 אלה העובדות? ש:

 29 אדוני הוא לא נשאל. דיברנו עם הפרקליטים. כב' הש' שליו:

 30 אוקי, נעלם. עו"ד בן יצחק:

 31כי אולי זה מסביר למה הם לא הביאו  אבל רגע אדוני, תסביר. הוא נעלם באמת? כב' הש' שליו:

 32 אותו לעדות.
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 1 הוא עבריין נמלט אדוני. עו"ד כהן:

 2 הוא נעלם? כב' הש' שליו:

 3 כן. עו"ד כהן:

 4 כי היית תובע אותו. כי אני מבין שיש פה שרשור, כב' הש' שליו:

 5 כן. ת:

 6 של דברים שהוא פרסם. כב' הש' שליו:

 7 סליחה אדוני. אוי ואבוי. אין פה שרשור, זה שקר אדוני. עו"ד כהן:

 8 לא, לא שרשור. סליחה. אלא הוא אומר חזרה, אתה צודק. כב' הש' שליו:

 9 חזרה אדוני.  גם לא עו"ד כהן:

 10 יש פה את הבלוג הזה? כב' הש' שליו:

 11 בוודאי, אנחנו הגשנו אותו.  עו"ד בן יצחק:

 12 אדוני, יש לנו חקירה נגדית. אדוני לא יקלקל לי בבקשה את החקירה הנגדית. עו"ד כהן:

 13 תמצא לי את זה פה. עו"ד בן יצחק:

 14 זה שקר וכזב. עו"ד כהן:

 15 הנגדית?זה יעלה בחקירה  כב' הש' שליו:

 16 ברור. עו"ד כהן:

 17 עו"ד כהן זה יעלה? כב' הש' שליו:

 18 ברור. עו"ד כהן:

 19 אוקי, אז נראה את זה אז.  כב' הש' שליו:

 20אז למה למשל לא יצאת, הרי הפוסט הזה שאתה מתייחס אליו, הפוסט של אייבי  עו"ד בן יצחק:

 21ת בנימין פורסם לאחר שבכנסת פעמיים העלו את הנושא הזה. גם חברת הכנס

 22פארן. למה לא -אראל מרגלית דיבר על העניין הזה שלך וגם חברת הכנסת יעל כהן

 23 לא שמעתי אותך. נשמע קולך אז?

 24ישר  NEWS FEED-אני עניתי כבר על השאלה הזאת. כשקפץ לי את זה ב מר נתניהו:

 25 התקשרתי ליוסי ואמרתי לו,

 26שני חברי כלומר אתה אומר שכאשר התפרסם  בכנסת וזה התפרסם בתקשורת ש ש:

 27כנסת טוענים נגדך שאתה הלכת והפקדת כספים עבור אביך, שניהם דיברו על זה 

 28כאשר חברת הכנסת יעל  LIVE-בכנסת. זה קיבל הרבה מאוד תהודה, זה שודר ב

 29פארן שאלה את אביך מעל דוכן הכנסת את השאלה הזו, אתה לא ידעת וזה -כהן

 FEED. 30-רק קפץ לך ב

 31 י אפשר לתבוע חבר כנסת על לשון הרע.לא ידעתי מאיפה זה בא וא ת:

 32 אבל זה שני דברים שונים. ש:
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 1לא, אבל הוא לא שואל למה לא תבעת יש להם חסינות. הוא שואל אותך מדוע לא  כב' הש' שליו:

 2 יצאת נניח בציבור ואמרת זה לא היה ולא נברא.

 3 כי התחלתי להביע את דעתי בציבור תקופה הרבה יותר מאוחרת. ת:

 4 ואז זה לא היה אכפת לך? יצחק:עו"ד בן 

 5 היה לי אכפת אבל אז היה לי נוהל שאני לא מביע את דעתי באופן פרטי. ת:

 6 אבל כן היית מודע לזה? ש:

 7   והפייסבוק שלי היה חסום רק לחברים שלי ולא היה לי שום דרך להתבטא ת:

 8 מבחינה ציבורית.

 9 אבל ידעת על מה שאמרו חברי הכנסת? ש:

 10 בטלוויזיה. רק מה שראיתי ת:

 11 כן, אבל זה שהם אמרו עליך את הדברים האלה ידעת. ש:

 12 לא, אומרים דברים הזויים. ת:

 13 לא את הדברים האלה. עו"ד כהן:

 14 לא אדוני, אבל העד משיב בחקירה נגדית. כב' הש' שליו:

 15 לא, זה לא לעניין. עו"ד בן יצחק:

 16 אני מתנגד לניסוח. איזה דברים אדוני חברי, עו"ד כהן:

 17 אז הוא שואל אותך אדוני האם בזמן שחברי הכנסת, הש' שליו:כב' 

 18 הם לא הדברים שנאמרו בכנסת, אחרים לגמרי, מינוריים. הוא מטעה אדוני. עו"ד כהן:

 19 אדוני אבל לא להנחות את העד. כב' הש' שליו:

 20 אדוני עונה בשם הלקוח שלו, זה לא לעניין בכלל. עו"ד בן יצחק:

 21 אמר.יש פה את מה שנ עו"ד כהן:

 22 זה לא לעניין. עו"ד בן יצחק:

 23אדוני, אומר לך עו"ד בן יצחק, הוא שואל אותך האם כשחברי הכנסת העלו את  כב' הש' שליו:

 24 הטענות אלה בכנסת, נדמה לי אחת גם בשאילתה לראש הממשלה אולי?

 25 כן. עו"ד כהן:

 26 כן. עו"ד בן יצחק:

 27 ם לך את הדבר הזה.אז האם אתה אז ידעת שחברי כנסת מייחסי כב' הש' שליו:

 28 את איזה דבר אדוני? מה זה הדבר הזה? עו"ד כהן:

 29 את הנסיעה לחו"ל בשם ההורים וכל מיני. כב' הש' שליו:

 30אני ראיתי את זה בטלוויזיה. זה היה מתוך איזה מיליון שאלות ששאלו את אבא  מר נתניהו:

 31המשכתי  שלי. אמרתי אוקי, מוזר. אין מה לעשות עם זה, הם חברי כנסת, ובזה

 32 הלאה.
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 1 ואז אם אני מבין אותך לא יצאת בפומבי, נניח בפייסבוק או בטוויטר. כב' הש' שליו:

 2 הפייסבוק שלי היה פרטי אז. ת:

 3 אז הוא היה פרטי כי לא נהגת לפרסם את עמדותיך. כב' הש' שליו:

 4 הפכתי אותו לציבורי לא זוכר לפני כמה זמן, שנה או משהו כזה. ת:

 5 ייסבוק הפרטי התייחסת לזה?בפ עו"ד בן יצחק:

 6 בפייסבוק הפרטי לא הייתי מעלה כלום חוץ מ, ת:

 7 דברים פרטיים. כב' הש' שליו:

 8 כן. לא היה לזה טעם. ת:

 9הבנתי. חלק מהדמויות שלך ברשת מהחברתית הן לא נושאות את שמך. למשל  עו"ד בן יצחק:

 10 ון?אני ראיתי שיש מקום שאתה נקרא יאיר הון ולא יאיר נתניהו, נכ

 11 כבר לא. ת:

 12 אבל היתה תקופה שהשתמשת בשם אחר? ש:

 13 בפייסבוק כן. ת:

 14 בפייסבוק, איפה עוד השתמשת בשם אחר? ש:

 15 זה רלוונטי? ת:

 16 כן. ש:

 17 באינסטגרם, אני יודע מה. ת:

 18 איפה עוד? ש:

 19 זהו. ת:

 20 יש עוד מקומות? ש:

 21 לא. ת:

 22 יש מקומות רשמיים שהשתמשת בשם אחר? ש:

 23 איזה רשמיים? ת:

 24 אדוני אז תשאל אותו, תשאל אותו ישר האם השתמשת בדרכון בשם אחר? הש' שליו:כב' 

 25 ברור שלא. ת:

 26 אז תגיד, ברור שלא. כב' הש' שליו:

 27 אפילו לא הבנתי. ת:

 28 האם אי פעם קיבלת ממדינת ישראל דרכון דיפלומטי? עו"ד בן יצחק:

 29 .12כן, כשהייתי בן  ת:

 30 קיבלת דרכון דיפלומטי? ש:

 31 עם ההורים שלי לחו"ל. כן, בנסיעה ת:

 32 מעולה. מה היה השם שרשום שם? ש:
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 1 יאיר נתניהו. ת:

 2 כלומר העובדה שאייבי בנימין כתב עליך שהשתמשת, ש:

 3 יש לי את זה, אני יכול להביא את זה. ת:

 4 אין בעיה. אגב, זה היה צריך להיות בגילוי מסמכים. ש:

 5 אין שמה חותמת של פנמה. ואתם רואים איזה קטע? ת:

 6מעולה. האם בדרכון הדיפלומטי הזה, אתה אומר שיש את השם, אני רוצה  ש:

 7 לשאול, כשאייבי בנימין כותב עליך,

 8ביטחון, אנא להוציא את הגברת. היא מפריעה לי כבר כמה פעמים. תוציאו את  כב' הש' שליו:

 9 הגברת. היא כל כך עסוקה בלדבר, אנא להוציא.

 10 ותב שאתה קיבלת דרכון דיפלומטי זו אמת.כלומר כשאייבי בנימין כ עו"ד בן יצחק:

 11 כן. 12לגיל  ת:

 12 זו היתה הפעם היחידה שקיבלת דרכון דיפלומטי? ?12רק בגיל  ש:

 13 כן. זה דבר שהתוקף שלו נגמר אחרי שנה ולא חידשתי את זה אף פעם. ת:

 14 למה אז קיבלת? ש:

 15 בן כמה אדוני היום? מתי זה היה? כב' הש' שליו:

 16 הצטרפתי לנסיעה עם ההורים שלי לאמריקה. . אין לי מושג.22 ת:

 17 לאן? ש:

 18 הביאו לי את זה. ת:

 19 לאן? ש:

 20 . אז אני חושב שזה היה,12אני לא זוכר כי הייתי בן  ת:

 21 .12בסדר, זה לא, אני זוכר מה עשיתי בגיל  ש:

 22 רגע אדוני, אז אביך היה ראש ממשלה, כן? כב' הש' שליו:

 23 וניו אורלינס, משהו כזה.כן. אני חושב שזה היה לניו יורק  ת:

 24 היית אי פעם בדרום אמריקה? עו"ד בן יצחק:

 25 אף פעם לא הייתי ביבשת אמריקה חוץ מארצות הברית וקנדה. ת:

 26הבנתי. היית אי פעם במדינה מעבר ליבשת הזו שנחשבת מדינה של מקלט מס?  ש:

 27 למשל איי ג'רזי, למשל קפריסין.

 28 לא. ת:

 29 פנמה? ש:

 30 י בפנמה.אמרתי כבר שלא היית ת:

 31 בסדר, שאלתי בצחוק. האם יש לך אזרחות נוספת? ש:

 32 לא. ת:
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 1 רגע אדוני, השבת לו לא גם על קפריסין, נכון? כב' הש' שליו:

 2 נכון. ת:

 3 אין לו אזרחות נוספת. כב' הש' שליו:

 4 אין לך אזרחות נוספת? עו"ד בן יצחק:

 5 לא. ת:

 6 יש לך איזשהו תיעוד אחר על שם אחר? ש:

 7 מה זה תיעוד אחר? כב' הש' שליו:

 8 תיעוד, תעודת זהות עם שם אחר? עו"ד בן יצחק:

 9 לא. ת:

 10 מסמך מזהה? כב' הש' שליו:

 11 כשאתה יוצא לחו"ל, יוצא לך לצאת לא מעט לחו"ל, נכון? עו"ד בן יצחק:

 12 לא יותר מכל ישראלי אחר. ת:

 13 פעמיים שלוש בשנה, יוצא? ש:

 14 אוקי. ת:

 15 אתה יוצא עם הדרכון שלך?אני שואל על משהו אחר. כשאתה יוצא  ש:

 16 כן. ת:

 17 בשמך וגם משתמש נגיד, מתאכסן במלון משתמש בשמך? ש:

 18 כן. ת:

 19 אדוני אבל בוא נתקדם. יש לכם הסדר דיוני שאמת הפרסום ירד מהפרק. כב' הש' שליו:

 20 כן. עו"ד בן יצחק:

 21 אדוני. עו"ד כהן:

 22 ליך.אבל הוא בסוף החקירה. ההערה הופנתה אליו, לא א כב' הש' שליו:

 23 בבקשה? עו"ד כהן:

 24 ההערה הופנתה אליו. כב' הש' שליו:

 25אני לא מתנגד. שישאל כמה שהוא רוצה. לעניין ההוצאות אדוני ייקח את זה  עו"ד כהן:

 26 בחשבון.

 27 קראת את נוסח ההתנצלות שאייבי שלח אליך? עו"ד בן יצחק:

 28 כן. ת:

 29 ומה אתה אומר על הנושא? ש:

 30זה לא היה התנצלות לא כלום. הוא לא אומר שזה  זה היה לגמרי לא מקובל עליי. ת:

 31שקר והוא לא אמר שלא היה ולא נברא. זה מן התנצלות שחוץ מהכותרת 

 32 התנצלות אין בה שום דבר של התנצלות.
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 1 מה היה מרצה אותך? ש:

 2 הנוסח שאנחנו נתנו לכם ולא הסכמתם. ת:

 3 רק זה? ש:

 4 כן. ת:

 5 למה? ש:

 6בן אדם שיקר עליי. לפי הדין  הוא חייב לי בתביעת דיבה.  מה זאת אומרת למה? ת:

 good 7אז אם אני בא אקסטרה לארג' ובאתי אליכם בגישור ורציתי להראות 

faith ,8 בגישור 

 9לא, הוא לא מדבר על הגישור אדוני. הוא מדבר על זמן אדוני לפני שהגשת את  כב' הש' שליו:

 10נדמה לי היה שם עם עורכי הדין  SMSהתביעה. הרי היו חילופי מיילים או אפילו 

 11 מהמשרד של עו"ד כהן.

 12 אתה זוכר, אני לא זוכר מה היה בדיוק. ת:

 13 אתה מודע? כב' הש' שליו:

 14 מדבריך פשוט בדיון הקודם אפשר היה להבין, עו"ד בן יצחק:

 15רגע אדוני, הוא לא מודע. תראה לו את הנוסחים של המכתבים, זה לא בתצהיר  כב' הש' שליו:

 16 שלו.

 17 אני אראה לך. זה היה גם בגישור.  יש לו זיכרון טוב מאוד. "ד כהן:עו

 18אין בעיה. אבל הוא שואל אותו, לפני ההליך המשפטי הם החליפו תכתובות עם  כב' הש' שליו:

 19 עורך דין, מה שמו אדוני במשרדך?

 20 אוהד מחרז. עו"ד כהן:

 21הסכמתי לנוסח אני לא זוכר. אני זוכר שהיה איזה סוג של משא ומתן ואני לא  ת:

 22 המבזה הזה.

 23 אז אתה היית מודע לנוסחים שהוחלפו אז? כב' הש' שליו:

 24 כן. ת:

 25 וזה לא הניח את דעתך? כב' הש' שליו:

 26 לא. ת:

 27לא הניח את דעתך. ושוב למה, כי הוא לא אומר ששיקרת? כלומר הוא לא אומר  עו"ד בן יצחק:

 28 שזה שקר?

 29צלות. זה לא באמת התנצלות. זה כי חוץ מהכותרת התנצלות אין בזה שום התנ ת:

 30 חרטה.

 31זה חרטה, אוקי.  לשיטתך זה לגיטימי להוביל להפלת ראש ממשלה ושלטון  ש:

 32 הליכוד?
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 1 אני מתנגד לשאלה, אל תענה. עו"ד כהן:

 2 מה זה לגיטימי להוביל? כב' הש' שליו:

 3 התובע כתב בתצהיר שלו, עו"ד בן יצחק:

 4 באיזה סעיף? עו"ד כהן:

 5לתצהיר. שאייבי בנימין מוביל להפלת ראש  2ייבי בנימין מוביל, בסעיף שא עו"ד בן יצחק:

 6 הממשלה ושלטון הליכוד. אני רק שואל אם זה לגיטימי או לא.

 7 בוא נקרא. כיוון שאתה מאוד דייקן אני בטוח שזה לא כתוב. עו"ד כהן:

 8 תודה, אני מעריך את דבריך. עו"ד בן יצחק:

 9לא מדייק, חברי לא מדייק. הוא לא קרא נכון. מה  . אז אתה2תקרא את סעיף  עו"ד כהן:

 10 שכתוב פה אדוני, אני יכול לקרוא.

 11 אני מבקש שעורך הדין של התובע לא יענה במקומו. עו"ד בן יצחק:

 12 . 2שיקרא בעצמו, תקרא את סעיף  כב' הש' שליו:

 13 , הוא לא דייק.2תקרא את סעיף  עו"ד כהן:

 14 לגיטימי?מה השאלה, האם זה  כב' הש' שליו:

 15 אסור להטעות, חברי לא יודע שאסור להטעות? אסור להטעות. עו"ד כהן:

 16 "במטרה להוביל להפלת ראש הממשלה ושלטון הליכוד". כב' הש' שליו:

 17 בעיניך לגיטימי לרצות הפלה של שלטון? לגיטימי? עו"ד בן יצחק:

 18יות. לא בדרכים זה לגיטימי לעשות את זה בדרכים דמוקרטיות ובדרכים פוליט מר נתניהו:

 19של לנסות להלך אימים על רשויות החוק ולקלל ולנבל את הפה ולהיכנס לדברים 

 20 אישיים.

 21 שזה מה שאייבי בנימין עושה? ש:

 22אם הוא אומר, אני חושב שצריך להפיל את שלטון הימין ולהעלות את שלטון  ת:

 23טימי השמאל כי צריך לצאת מיהודה ושומרון וצריך להקים מדינה פלסטינית. לגי

 24 לחלוטין. לעשות את זה באמצעות של לנסות לתפור תיקים לאנשים ולנסות,

 25 לתקוף את בני המשפחה אתה מתכוון. כב' הש' שליו:

 26לנסות באלימות, הפגנות אלימות שאני שומע כמעט כל שבוע מחוץ לבית שלנו.  ת:

 27ואני אפילו לא רוצה לחזור על הקריאות שצועקים שמה ברמקולים האנשים של 

 28 יבי בנימין.אי

 29אתה מדבר על התקיפה של בן  2אתה לא מדבר על זה. בסעיף  2אבל אדוני בסעיף  כב' הש' שליו:

 30 משפחה.
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 1מה הם אומרים עליי, מה הם אומרים על אמא שלי, מה הם אומרים על אבא שלי.  ת:

 2דברים שלא יעלה על הדעת שבמדינה דמוקרטית, בוא נאמר אם ראש הממשלה 

 3 שהו כזה והיה הפגנה מחוץ לבית שלו של ימנים,היה אהוד ברק או מ

 4 שהוא איש שטעה, נכון? עו"ד בן יצחק:

 5של ימנים שאומרים לו ועל אשתו ועל ילדיו את מה שהחבר'ה של אייבי בנימין  ת:

 6 אומרים, הם היו עצורים מזמן כבר לאיזה, לא יודע כמה זמן.

 7וא ראש הקשר הזה שרוצה ברור. ולכן אתה מגיש תביעה נגד אייבי בנימין, כי ה ש:

 8 להפיל את ראש הממשלה.

 9אני מגיש תביעה נגדו בגלל שהוא שיקר עליי בפוסט בפייסבוק ואמר שהייתי  ת:

 10בפנמה כשלא הייתי בפנמה וקיבלתי מעטפות דולרים או מה שזה לא יהיה 

 11במזוודות ולא עשיתי את זה. וכשמשקרים עליך אתה תובע מישהו, זה הכל. כל 

 12 זה זה רקע.

 13 הפקדת פעם כספים להורים שלך בבנק? :ש

 14 לא. ת:

 15 מעולם לא? ש:

 16 לא. ת:

 17 אתה מודע לזה שלהורים שלך יש חשבון במקלט מס של האי ג'רזי? ש:

 18אני מתנגד לשאלה. אל תענה לשאלה. אדוני, אני חושב שחברי צריך למשוך את  ת:

 19 השאלה.

 20 לא, הדברים האלה מופיעים בכתב, ש:

 21 את ההתנגדות של עו"ד כהן. רגע, נשמע כב' הש' שליו:

 22הוא תבע בגלל שכתבו שהוא הפקיד כספים במזוודות בפנמה באופן עברייני כמו  עו"ד כהן:

 23 ארגון פשע.

 24 זה לא כתוב. עו"ד בן יצחק:

 25 כתוב עברייני. ת:

 26 כתוב יותר מעבריינות אדוני. עו"ד כהן:

 27 מאפיה. ת:

 28 כתוב מושחת, מלבין הון. עו"ד כהן:

 29 למה אתה מתנגד לשאלה שלו?אז  כב' הש' שליו:

 30 מעלים מס. עו"ד כהן:

 31 מאפיה, כיאה למאפיה. ת:

 32 תגיד לא ונגמר. עו"ד בן יצחק:
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 1 השאלה אם להוריו יש חשבון היא לא בידיעתו, למה שואלים אותו? עו"ד כהן:

 2 א' סליחה, הוא יכול להגיד אני לא יודע. ב', כב' הש' שליו:

 3 ומה היא רלוונטית אדוני? עו"ד כהן:

 4היא בהחלט יכולה להיות רלוונטית אם לדוגמא באופן תיאורטי הוא אומר כן,  כב' הש' שליו:

 5 הוא הפקיד כספים אבל לא בפנמה אלא,

 6 באי ג'רזי. עו"ד בן יצחק:

 7באי ג'רזי לדוגמא. ואז הוא נכנס להוראות של חוק הרע שיש בו אי דיוק של פרט  כב' הש' שליו:

 8 שולי.

 9 ם לא הפקדתי כספים.הוא אמר אף פע עו"ד כהן:

 10אבל אדוני, אז הוא צריך להבהיר אם אני יודע, אני לא יודע. אז אני מתיר את  כב' הש' שליו:

 11 השאלה.

 12 אני ראיתי את זה בזמנו כשפורסם משהו בתקשורת. ת:

 13 רגע, תן לו לשאול שוב לפרוטוקול. כב' הש' שליו:

 14 ר אדוני.אדוני אחרי שהם ויתרו על אמת דיברתי. אז בסד עו"ד כהן:

 15 האם אתה מודע לזה שלהוריך יש חשבון או היה חשבון באי ג'רזי במקלט מס? עו"ד בן יצחק:

 16 כל מה שאני יודע זה מה שראיתי בתקשורת. ת:

 17 שמה, מה ראית? ש:

 18שפורסם בזמנו, לא יודע מתי זה היה. לפני שנתיים, לפני שלוש. לא זוכר. זה היה  ת:

 19 כל הזמן.ידיעה, יש ידיעות על ההורים שלי 

 20 לא, אבל הגשנו את זה גם בכתב ההגנה שלנו. ש:

 21 אוקי. ת:

 22 בטח ראית אותו. קראת את כתב ההגנה שלנו? ש:

 23 זה רלוונטי? יש לי עורך דין. ת:

 24 אני שואל, מעניין אותי פשוט אם זה עניין אותך. ש:

 25 מה שעושה עורך דינו זה הוא. מה רלוונטי אם הוא קרא או לא קרא? כב' הש' שליו:

 26אני אומר, אני רוצה רגע להבין. אומר התובע שהנושא הזה או הפרסום הזה כל  עו"ד בן יצחק:

 27כך נגע לו וככה זעזע אותו שאני רוצה פשוט להבין עד כמה הוא מעורב רגשית 

 28בתיק הזה. עד כמה הוא קורא נגיד מה הצד השני אומר. כי אני מניח אולי אם 

 29ואומר, רגע אולי התביעה שלי היא לא  היית קורא את כתב ההגנה אולי היית בא

 30 כל כך במקום.

 31אדוני חברי מטעה. הפרסום על ג'רזי היה שלמר נתניהו ראש הממשלה היה חשבון  עו"ד כהן:

 32 . אז שחברי לא יטעה.2112בשנת 
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 1 .11כשהייתי בן  ת:

 2 נראה את הכל הרי בסוף. עו"ד כהן:

 3 בוא נתקדם, אדוני אנחנו בסוף החקירה. כב' הש' שליו:

 4 כן. ואיפה הטעיתי? עו"ד כהן, רק שאני אתקן את עצמי ולא אטעה. עו"ד בן יצחק:

 5 אני מדבר רק לכבוד השופט. עו"ד כהן:

 6 איפה הטעיתי? עו"ד בן יצחק:

 7 אתה אפילו לא מבין אז חבל. עו"ד כהן:

 8 בוא נתקדם עו"ד בן יצחק. כב' הש' שליו:

 9 אז מה התשובה שלך? עו"ד בן יצחק:

 10 מה השאלה? ת:

 11 שאלתי אותך שאלה, האם קראת את כתב ההגנה. :ש

 12 האם קראת את כתב ההגנה? כב' הש' שליו:

 13 הוא אמר. עו"ד כהן:

 14 חלקית. ת:

 15 תגיד לי איזה חלקים קראת. כב' הש' שליו:

 16 אני לא זוכר. ת:

 17 האם נעצרת פעם ע"י המשטרה? ש:

 18 לא. ת:

 19 האם נחקרת פעם ע"י המשטרה? ש:

 20 כן. ת:

 21 באיזה עבירות? ש:

 22 אני מתנגד לשאלה אדוני. כהן: עו"ד

 23 אדוני, אתה מדבר על משהו תלוי ועומד? כב' הש' שליו:

 24 אני לא יודע, אני שואל. עו"ד בן יצחק:

 25 אני יכול לפתוח לו, זה יהיה קומדיה האמת. זה יהיה מצחיק. ת:

 26 אל תענה. עו"ד כהן:

 27 חוץ מבושות למשטרת ישראל זה לא יהיה. ת:

 28 ענה לך.אבל הוא  כב' הש' שליו:

 29 הוא ענה. אז תחדד. עו"ד בן יצחק:

 30 אז אתה תמשיך לענות. עו"ד כהן:

 31 אדוני הלקוח לא רוצה להישמע בקולך. ענה לך. כב' הש' שליו:

 32 תחדד, כי לא הבנתי את התשובה. עו"ד בן יצחק:
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 1 אדוני אני מבקש, השאלה לא רלוונטי. עו"ד כהן:

 2 תחדד. עו"ד בן יצחק:

 3 אל תענה. עו"ד כהן:

 4 אבל הוא ענה. אז תחדד. בן יצחק: עו"ד

 5 אדוני, חברי יודע שכשמתנגדים וכשאני מדבר אתה צריך רגע לתת לי לדבר. עו"ד כהן:

 6 טוב אדוני, הלקוח שלך אבל עונה לפני שאתה מתנגד אז אתה מצפה מחברך? כב' הש' שליו:

 7אני לא בסדר, הוא אדם ישר. זה מראה שהוא אדם ישר ואין לו מה להסתיר.  עו"ד כהן:

 8חושב שיש איזושהי רלוונטיות לחקירות שעשו למר נתניהו, אם עשו, בקשר 

 9 לפרסום הזה.

 10 אדוני הרלוונטיות, כב' הש' שליו:

 11 הוא יכול לשאול אותו אם חקרו אותו בקשר, עו"ד כהן:

 12הוא שואל אותו על שמו הטוב. הוא יכול לענות, חקרו אותי על דבר מגוחך שזה  כב' הש' שליו:

 13 יחה.פשוט בד

 14 אז הוא אמר את זה כבר, אז מה לעשות. עו"ד כהן:

 15 אז הוא ישאל אותו, כב' הש' שליו:

 16 הנשיא ריבלין גם נחקר במשטרה, זה אומר שאין לו שם טוב? מר נתניהו:

 17 לא, אף אחד לא אמר שאין לך שם טוב. אדוני, המטרה פה ברורה. עו"ד כהן:

 18 וד חמש דקות לסוף. אדוני בוא נגיע לסוף. יש לנו ע כב' הש' שליו:

 19 וגם זהבה גלאון דרך אגב. מר נתניהו:

 20התחלתי קודם לשאול אותך לגבי, וזה בעצם חלק מטיעון ההגנה של מרשי. וזה  עו"ד בן יצחק:

 21בעצם שאתה קורא איזשהו פוסט, אני שואל אותך גם כאיש ניו מדיה, כשאתה 

 22ן אדם משתף או קורא איזשהו פוסט בפייסבוק, בטוויטר, הרבה פעמים קורה שב

 23קורא משהו, מתייחס אליו ומשתף כשהוא לאו דווקא יודע. נניח קראתי עכשיו 

 24כתבה של בן כספית, אני מגיב עליה ושולח אותה הלאה. עד כמה, אני שואל אותך 

 25כרגע כאיש ניו מדיה, לאו דווקא כתובע בתיק הזה, עד כמה אני כמי ששיתף את 

 26 למה שבן כספית כתב?הפוסט הזה לדעתך צריך להיות אחראי 

 27 אל תענה. עו"ד כהן:

 28 דווקא יש לי תשובה טובה. ת:

 29 אבל לא. עו"ד כהן:

 30 אבל זה לא עניין משפטי? כב' הש' שליו:

 31 אדוני זה שאלה שבמומחיות. העד פה הוא לא עד מומחה וחברי יתקדם בבקשה. עו"ד כהן:

 32 מדיה.איש ניו מדיה. אני שואל אותך רגע כאיש ניו  עו"ד בן יצחק:
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 1 אתה שואל אותו מה, עד כמה אחראי מי שמשתף פוסט? כב' הש' שליו:

 2 כן. עו"ד בן יצחק:

 3 אדוני, זה נדון אצל יצחק עמית בעליון. כב' הש' שליו:

 4 יש לנו פסק דין של העליון. עו"ד כהן:

 5 אני שואל רגע בראייתך כאיש ניו מדיה. עו"ד בן יצחק:

 6 אני מתנגד לשאלה אדוני. עו"ד כהן:

 7 אני לא שואל משפטית. עו"ד בן יצחק:

 8 אני מתנגד לשאלה. עו"ד כהן:

 9 אבל כבודו אני לא שואל משפטית. עו"ד בן יצחק:

 10 אבל הוא גם לא נמצא איש מקצוע אדוני, הוא נחקר כעד, לא כמומחה. כב' הש' שליו:

 11 אני שואל את דעתו, עו"ד בן יצחק:

 12 אדוני בוא נמשוך את השאלה, כב' הש' שליו:

 13 לא כדעת מומחה אלא כדעתו האישית. בן יצחק: עו"ד

 14 זה לא מקדם אותנו ממילא לשום דבר.  כב' הש' שליו:

 15 אבל בכל זאת אני מבקש שאדוני יתיר את השאלה. עו"ד בן יצחק:

 16אדוני גם אין פה שיתוף. הוא לא מדבר על שיתוף של פוסט. אנחנו לא בסיטואציה  כב' הש' שליו:

 17 מאי.של שיתוף, יש פה פוסט עצ

 18 אנחנו מקלקל לי את החקירה הנגדית. עו"ד כהן:

 19 אבל זה שיתוף של מידע שמישהו אחר הוא המקור שלו. עו"ד בן יצחק:

 20 1 12אבל לא אדוני, אז המסגרת בעניין הזה היא דווקא מוסדרת בחוק. בסעיף  כב' הש' שליו:

 21ה לו אז אתה מדבר על הנושא של חזרה על דברים שנאמרו. אני מניח שיהי 2או 

 22לשון החוק, לא  12.1הסתייגות מההתייחסות לזה כחזרה. אבל אתה מדבר על 

 23היתה אלא חזרה על מה שכבר נאמר. אבל לא בהקשר של שיתוף וכו'. אלה 

 24 נושאים שונים לחלוטין וזה לא המקרה שלנו.

 25 אבל לא שאלתי אותו ברמה המשפטית, שאלתי אותו רגע כאיש ניו מדיה. עו"ד בן יצחק:

 26אבל אדוני, אז כאיש ניו מדיה א' הוא לא מומחה וב' אין פה רלוונטיות לנושא  ' שליו:כב' הש

 27 הזה.

 28פרסמת בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה הרבה פרסומים שמעניין אותי פשוט  עו"ד בן יצחק:

 29לדעת מה רמת העובדות בהם. כי אני רואה שאתה איש של עובדות וחשוב לך 

 30מדויק ואם כותבים עליך משהו שבעיניך הוא לא מאוד בעניין הזה להיות מאוד 

 31מדויק חשוב לך מאוד להבהיר את זה, אפילו אתה תובע כדי שיראו שכתבת 

 32 שקרים. פרסמת למשל שאהוד ברק הוא איש לטאה.
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 1 איש של? מר נתניהו:

 2 לטאה, פרסמת קריקטורה. ש:

 3 לא, זה לא מה שפרסמתי. ת:

 4 כן, אני אראה את הקריקטורה.  ש:

 5 לקחתי מעמוד,אני  ת:

 6 אני אראה לך רגע, אני אזכיר. אני ארענן לך.  ש:

 7 אני יודע בדיוק על מה מדובר. ת:

 8 אני ארענן לך רגע את הזיכרון. ש:

 9 אתה לא רוצה לשמוע את התשובה? כב' הש' שליו:

 10אני יודע בדיוק על מה מדובר. היה קריקטורה שלא אני עשיתי אותה. עשה את  ת:

 11אתם בעד הומור, ארץ נהדרת וכל מיני דברים  ר, נכון?זה איזה עמוד של הומו

 12 כאלה.

 13 אני לא, אני נגד הומור. עו"ד בן יצחק:

 14 אה אתם לא, אוקי. לא, כי ארץ נהדרת לא. ת:

 15 מי זה אתם? אבל למה אתה אומר אתם? כב' הש' שליו:

 16 אתם, השמאל. כמייצג השמאל. ת:

 17 מייצג השמאל.אני כרגע עורך דין, אני לא בתור  עו"ד בן יצחק:

 18 לא, אתה לא מהשמאל הקיצוני בכלל, אבל בסדר. ת:

 19 גם עליי חקרת? ש:

 20 רגע אדוני, בוא תמשיך את התשובה. לקחת קריקטורה מעמוד אחר. כב' הש' שליו:

 21ושיתפתי אותה. המטרה של הקריקטורה להראות שכל המריונטות של מני נפתלי  ת:

 22של ג'ורג' סורוס. הלטאה הזאת זה וכל זה, זה הכל מגיע בסופו של דבר ממימון 

 23סתם בדיחה מן הסתם. אבל ג'ורג' סורוס אכן מממן מלא ארגוני שמאל קיצוניים 

 24במדינת ישראל ואכן מממן הרבה הפגנות של שמאל קיצוני במדינת ישראל. זה 

 25 הכל.

 26 אז לא ירדתי לסוף דעתך. מה השאלה לגבי הלטאה? כב' הש' שליו:

 27ה, בהמשך לדברים שכרגע אמרת, אתה רואה בזה מלחמה של ימין אתה רואה בז עו"ד בן יצחק:

 28 יש פה מלחמה של ימין ושמאל? ושמאל?

 29פה יש מלחמה על האמת. פה יש מלחמה שמישהו אמר עליי שהייתי בפנמה  ת:

 30ולקחתי באופן מושחת מזוודות של כסף ולא הייתי בחיים בפנמה ולא לקחתי 

 31שם אחר שלא כתוב עליו יאיר נתניהו,  בחיים כסף ואף פעם לא היה לי דרכון עם

 32 על זה המלחמה. אוקי?
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 1 אבל דרכון דיפלומטי כן, הסכמנו. ש:

 2 ושמה היה כתוב יאיר נתניהו. ת:

 3 מעולה, בסדר גמור. ש:

 4 והוא לא היה איתו בפנמה. כב' הש' שליו:

 5 ולא הייתי איתו בפנמה. ת:

 6 אוקי.  עו"ד בן יצחק:

 7 כי לא הייתי בפנמה. ת:

 8כותב על המפכ"ל אלשיך שהוא מזכיר לך את איש הגשם. גם אתה קצת וכשאתה  ש:

 9 לועג לו.

 10 זה דעה. אתה מבין את ההבדל בין דעות ועובדות? ת:

 11 אני שואל אותך. ש:

 12 זה דעה. ת:

 13 זה הדעה שלך? ש:

 14ויש דעה,  liable, יש liableכן, במדינת ישראל יש חופש ביטוי ומותר דעה. אסור  ת:

 15 זה שני דברים שונים.

 16 וכשאתה כותב על החברות של אהוד ברק, ש:

 17 אל תענה לשאלה. עו"ד כהן:

 18 עם אדם בשם ג'פרי אפשטיין. עו"ד בן יצחק:

 19 עובדה. ת:

 20 אדוני רגע. עו"ד כהן:

 21 עובדה? עו"ד בן יצחק:

 22 עובדה. ת:

 23 מה עובדה? ש:

 24 לשאול.אני מתנגד לשאלה. סליחה יאיר. אדוני, אני יושב ושותק כי אין להם מה  עו"ד כהן:

 25 מה החברות שם? עו"ד בן יצחק:

 26אתה מפריע לי. הרי הוא הודה בכתב הגנה, הוא הודה למעשה שהפרסום שקרי.  עו"ד כהן:

 27 אני תכף אצטט.

 28 לא, לא. עו"ד בן יצחק:

 29אבל זה לא בהקשר של פרסום שקרי. זה בהקשר אחר אדוני. העד השיב לו שהוא,  כב' הש' שליו:

 30יב לו שהוא תובע כי פה זה עובדות להבדיל מדעות. זה על מניע התביעה, הוא הש

 31 אז הוא שואל אותו על ההבחנה בין עובדה לדעה.
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 1אדוני אני מתנגד בכלל לשאלה של מניעים. אין פה שום שאלה של מניע. חברי  עו"ד כהן:

 2פשוט לא יודע את החוק בעניין תביעות דיבה. לא צריך שום מניע. אז ישבתי 

 3יו אני רואה שהוא הולך לעשות לו חיים שכאלה על כל ושמעתי כמה שאלות. עכש

 4 הפרסומים.

 5 הוא לא עושה לו חיים כי יש לו עוד דקה לסיים את החקירה. כב' הש' שליו:

 6 

 7 
#<6># 8 

 9 החלטה

 10 

 11מתיר את השאלה. בתיק זה נדונה טענה של תביעת השתקה ועל כן המניע לכאורה הוא רלוונטי. 

 12 לעובדה.העד גם התייחס להבחנה בין דעה 

  13 
#<2># 14 
 15 

 16 במעמד הנוכחים. 7927828970, בטבת תשע"טניתנה והודעה היום ב'

 17 

 
 

 שופט, שליו אבי

 18 
 19 
  20 

 21אז אני אומר, בתור חברים של אהוד ברק שאני מניח שאתם רוצים בטובתו, אני  מר נתניהו:

 22הזה, ממליץ לכם לא להיכנס לסיפור של ג'פרי אפשטיין. אפשר להיכנס לסיפור 

 23 אבל זה לא יעשה טוב לחבר שלכם.

 24 תספר לי על חברותו של אהוד ברק לג'פרי אפשטיין. עו"ד בן יצחק:

 25 זה מאוד רלוונטי לתביעה אדוני. עו"ד כהן:

 26 אתה כותב שהוא חבר. אז אנחנו שוב מנסים להבין מה דעה ומה, זה עובדה? עו"ד בן יצחק:

 27 ו.אתם חברים של ברק, אתם יכולים לשאול אות ת:

 28 אני חבר של ברק זה עובדה? אני שואל. ש:

 29 חבר של מישהו זה על פניו עובדה. כב' הש' שליו:

 30 אתה אומר עליי כרגע שאני חבר של אהוד ברק. זה עובדה? זה עובדה? עו"ד בן יצחק:

 31 אני בטוח שאתם מאותו מיליה. ת:

 32 פשוט.אדוני, מותר לו לפרסם עובדות. אבל הוא עומד מאחוריהן  כב' הש' שליו:
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 1 מאה אחוז. אני מנסה רגע להבין על מה הוא מבסס, עו"ד בן יצחק:

 2 אז הוא אומר לך שזה עובדה. כב' הש' שליו:

 3 זה עובדה? עו"ד בן יצחק:

 4 כן. ת:

 5 שהם חברים? ש:

 6 כן. ת:

 7וזה עובדה שהוא עושה עסקאות נשק מפוקפקות? כי מפוקפק זה גם ככה מילה  ש:

 8 קצת קשה.

 9 עניין של דעה, זה לא עובדה. נכון. מפוקפק זה גם ת:

 10תן לי דוגמא אחת לעסקת נשק מפוקפקת שאהוד ברק ביצע עם ג'פרי אפשטיין,  ש:

 11 אחת.

 12 לא אמרתי עם ג'פרי אפשטיין, אמרתי שני דברים שונים. ת:

 13 אחת, לא עם ג'פרי אפשטיין. ש:

 14 אבל לא אמרתי עם ג'פרי אפשטיין. ת:

 15 אחת, עסקת נשק מפוקפקת. ש:

 16 ודע. לדוגמא עכשיו,אני לא י ת:

 17 אתה אומר שזה עובדה. מה זה לא יודע? ש:

 18יש כתבה של יואב יצחק על כל מיני עניינים שהוא נכנס להיות שר הביטחון  ת:

 19 ופתאום בן דוד שלו בא, או כל מיני, סיפרו על כל מיני רכש,

 20 נשמע מוכר, בן דוד שלו וזה. אני חייב להגיד שזה נשמע לי איכשהו מוכר.  ש:

 21 לא חוקרים כשזה מגיע לברק. רק שמה לא חוקרים, איזה קטע נכון? ת:

 22 ומה הוא עשה עם בן דוד שלו? ש:

 23 אני יכול להיכנס לכתבה הזאת ולשלוח לכם, ת:

 24 אתה לא זוכר, אתה לא יודע. ש:

 25 כי קראתי אותה לפני שנה או משהו כזה. ת:

 26 אדוני מיצינו את הזמן. יש עוד שאלה חשובה? כב' הש' שליו:

 27 יש עוד משהו? ו"ד בן יצחק:ע

 28 יש עוד חשיפה של הראל סגל. ת:

 29 תן לו אדוני, הוא בסוף החקירה. כב' הש' שליו:

 30 יאיר, אתה אוהב להיחקר? עו"ד כהן:

 31 אני נהנה מזה. ת:

 32 אז לאפשר לו עוד אדוני? עוד רבע שעה? כב' הש' שליו:
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 1ש הממשלה, וזה חשוב לי פה כי אני אשמח. דיברנו על הצוות ניו מדיה שסביב רא עו"ד בן יצחק:

 2גם הזכרת הרבה מאוד דברים שנכתבו בהקשר לראש הממשלה ורעייתו. האנשים 

 3 שמקיפים את ראש הממשלה בהקשר של ניו מדיה, יונתן אוריך, טופז לוק.

 4 אל תענה. עו"ד כהן:

 5 רגע, תשמע את השאלה עד הסוף לפני שאתה מתנגד. כב' הש' שליו:

 6 וני.אני שומע אד עו"ד כהן:

 7 טופז לוק וכו'. זה נכון להגיש אלה אנשים שאתה הבאת לצוות ניו מדיה? עו"ד בן יצחק:

 8 אני מתנגד לשאלה, אל תענה לשאלה. עו"ד כהן:

 9 מהטעם של? כב' הש' שליו:

 10 מה הרלוונטיות אדוני,  עו"ד כהן:

 11 מה אדוני אומר? מה הרלוונטיות? כב' הש' שליו:

 12 ראש הממשלה? לאנשים שעובדים במשרד עו"ד כהן:

 13 רגע, בוא נשמע. כב' הש' שליו:

 14 מה זה קשור אליו בכלל? עו"ד כהן:

 15אז אני אגיד. הרלוונטיות היא משום שאני טוען שהמידע הזה ובכלל החיבור של  עו"ד בן יצחק:

 16התובע לצוות הניו מדיה של ראש הממשלה הוא מאוד חזק ולכן גם הטענה שהוא 

 17 וכו' לא מחזיקה מים. פגש בפוסט הזה לראשונה אחרי שנה

 18 
#<2># 19 

 20 החלטה

 21 מתיר את השאלה.
#<2># 22 
 23 

 24 במעמד הנוכחים. 7927828970, בטבת תשע"טניתנה והודעה היום ב' 

 25 

 
 

 שופט, שליו אבי

 26 
  27 

 28 אז הוא שואל אם אתה הבאת את האנשים, מה שמם? כב' הש' שליו:

 29 טופז לוק ויונתן אוריך, הוא יודע. עו"ד בן יצחק:

 30את טופז הכרתי בצבא, פגשתי אותו איזה כמה פעמים. אף פעם הוא לא היה חבר  מר נתניהו:

 31 שלי. וכשחיפשנו, כשאבא שלי חיפש דובר,

 32 לא, חיפשנו זה, עו"ד בן יצחק:
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 1 תן לו. כב' הש' שליו:

 2דובר ניו מדיה חדש אז אמרתי, היי הוא היה ממש תותח בצבא. למה לא להביא  ת:

 3 אותו?

 4 והמלצת עליו? :עו"ד בן יצחק

 5 והיה ראיונות עבודה. ת:

 6 אבל אתה המלצת עליו? המלצת עליו? ש:

 7 כן.  ת:

 8 ויונתן אוריך? ש:

 9 יונתן לא הכרתי אותו, ת:

 10 לפני שהוא עבד שם. כב' הש' שליו:

 11 לפני שהוא עבד. ת:

 12 לא הכרת אותו? עו"ד בן יצחק:

 13 לא, לא פגשתי אותו אף פעם לפני. ת:

 14 שהו, רק בשביל להבין, שהוא שירת איתך בדובר צה"ל.כי חשבתי שקראתי איפ ש:

 15 הוא היה בדובר צה"ל אבל לא באותו מקום איתי ולא באותו זמן. לא הכרתי אותו. ת:

 16 תודה רבה. יש חקירה חוזרת? כב' הש' שליו:

 17 לא אדוני. עו"ד כהן:

 18 לא חייב עו"ד כהן. אין חקירה? כב' הש' שליו:

 19 לא אדוני. עו"ד כהן:

 20 אין חקירה חוזרת, תודה רבה אדוני. אז מר בנימין בבקשה. שליו:כב' הש' 

 21 סליחה, רק כבוד השופט אני רוצה להגיד שאני באמת מתנצל שהייתי מאוד, מר נתניהו:

 22 נסער. כב' הש' שליו:

 23אגרסיבי ונסער אבל עשו לי אמבוש של החברים של אייבי בנימין שצועקים עליי,  מר נתניהו:

 24 מקללים את אבא שלי. מקללים את אמא שלי, 

 25 מה שאתה אומר זה לא הוגן כי אתה לא יודע. שוב אתה לא יודע שאלה חברים שלו. עו"ד בן יצחק:

 26אומרים שהם יפרקו אותי במכות. הכל פורסם בפייסבוק, הכל פורסם בפייסבוק  מר נתניהו:

 27 שלו. 

 28 יין.אבל זה לא קשור, זה לא אומר שזה חברים שלו. זה לא לענ עו"ד בן יצחק:

 29ואני גם נסער, עוד פעם, אני נסער לא רק על מה שהיה, על זה שזה מחכה לי, בדיוק  מר נתניהו:

 30 מה שהיה לי בכניסה מחכה לי ביציאה.

 31התובע מתכוון להישאר? אני שואל,  רבותיי, צריך לעשות הפסקה לפני החקירות? כב' הש' שליו:

 32 הוא מתכוון להישאר נוכח או שהוא מתכוון לעזוב?
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 1 לא, הוא נשאר פה. "ד כהן:עו

 2 אז לא צפויה דרמה. אז בוא נתחיל עם מר בנימין. בבקשה אדוני, בוא. כב' הש' שליו:

 3 יש לך אייבי את התצהיר איתך? עו"ד בן יצחק:

 4 לא. מר בנימין:

 5תן לו שיהיה לו תצהיר מול העיניים. מר בנימין, אני מזהיר אותך לומר את האמת  כב' הש' שליו:

 6ת, שאם לא כן אתה צפוי לעונשים הקבועים בחוק. אנא תשיב לשאלות ורק את האמ

 7 עו"ד כהן בבקשה.

 8אני רק רוצה לומר לפני שאני מתנצל אם חלילה מישהו פגע בו בדרך לכאן. זאת לא  מר בנימין:

 9דרכי. אני מגנה את זה. אני בהחלט מזמין את חבריי לתמוך בי. אני לא לבד כאן 

 10ד פעילים חברתיים וכשאני מזמין את חבריי זה כדי לא לדעתי. לדעתי זו מערכה נג

 11להישאר מול האנשים הכי חזקים במדינה לבד וזו הזמנה לגיטימית לבוא לתמוך בי 

 12כי אנחנו כולנו פעילים חברתיים שרוצים טובת המדינה ואני מבקש את סליחת יאיר 

 13 אם הוא נפגע מחבריי. זאת לא כוונתי. אני מתנצל בשם חבריי.

 14 הוא מגנה את זה. נרשם לפרוטוקול. הש' שליו:כב' 

 15 שיגנה את זה בחוץ לכולם מול המצלמות. מר נתניהו:

 16 מסכים. מר בנימין:

 17 זה לא עוזר פה. מר נתניהו:

 18 בשמחה. מר בנימין:

 19 בבקשה עו"ד כהן. עו"ד כהן:

 20 

 21 מר אייבי בנימין, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה נגדית לעו"ד כהן:

 22 שלום. עו"ד כהן:

 23 שלום. חבל שלא רצית ללחוץ לי את היד. מר בנימין:

 24 רבותיי, אנחנו בעניינים משפטיים, לא בעניינים רגשיים. כב' הש' שליו:

 25 אני מציג לך  פוסט שפרסמת אתמול, תאשר לי שפרסמת את זה. עו"ד כהן:

 26 בוודאי. פעם שנייה. ת:

 27 יין הזה. זה לא קשור לתביעה, זה לא הוגש.אדוני, איך זה קשור? אנחנו הבנו את הענ עו"ד בן יצחק:

 28 רבותיי, להתנגד בזמן אמת. כב' הש' שליו:

 29 הגשתי את זה. עו"ד כהן:

 30 הוא מאשר לו את זה. כב' הש' שליו:

 31 הגשתי את זה לאדוני. עו"ד כהן:

 32 לא, אבל לא במסגרת הראיות. כב' הש' שליו:
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 1 אז אני מבקש לקבל ולסמן אדוני. עו"ד כהן:

 2 בבקשה, אתה מתנגד? ו:כב' הש' שלי

 3אני לא רואה, בוודאי שאני מתנגד. אני לא רואה שום רלוונטיות לעניין הזה. מה  עו"ד בן יצחק:

 4 הרלוונטיות לדיון בכלל? אין לזה שום רלוונטיות.

 5 מה הרלוונטיות עו"ד כהן? כב' הש' שליו:

 6עם תמונות שלי, חוץ אדוני, כאשר אדם מזמין את החברים שלו בלשון הזו, בטרילר  עו"ד כהן:

 7 מתמונה של אדוני יש פה את כל התמונות.

 8 אתה מצולם לפחות? כב' הש' שליו:

 9 כן, יפה. עו"ד כהן:

 10 לקחו תמונה טובה שלך? כב' הש' שליו:

 11והתובע וראש הממשלה והנתבע המכובד וכתוב, "נתניהו בנימין, משפט תביעת  עו"ד כהן:

 12ה כשפעיל חברתי מגיש בג"צ לחקור את ההשתקה. וכולכם מוזמנים ביום שני. ככה ז

 13ראש הממשלה. בואו לתמוך". אדוני, זה למעשה מציע על האדם, מיהו. תכף אני 

 14אראה אדוני שזה שיטה אצלו. ותכף אני אראה לאדוני גם כמה פעמים הוא עשה את 

 15 הדברים האלה והתנצל. אני מבקש לקבל ולסמן.

 16 אני לא מתנצל. מר בנימין:
#<79># 17 

 18 החלטה

 19 המסמך מתקבל.
#<11># 20 
 21 

 22 במעמד הנוכחים. 7927828970, בטבת תשע"ט ניתנה והודעה היום ב'

 23 

 
 

 שופט, שליו אבי

 24 
 25 

 26 בוא תיתן. כב' הש' שליו :

 27 נתתי לאדוני. עו"ד כהן:

 28 אז תיתן לי את העותק לסמן לך. זה זה אדוני? כב' הש' שליו:

 29 כן. עו"ד כהן:

 30 .1הוגש וסומן ת/המסמך  כב' הש' שליו:

 31 בפעם שעברה אתה גם הבאת לפה את אותה חבורה והם באו ואתה עמדת באולם, עו"ד כהן:

 32 אדוני, אני באמת לא מבין. עו"ד בן יצחק:
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 1 תשמע את השאלה. כב' הש' שליו:

 2אבל יש פה שאלה על מה שקורה מחוץ לאולם, האם מרשי יכול להיות אחראי למה  עו"ד בן יצחק:

 3 ולם? מה זה רלוונטי?שקורה מחוץ לא

 4 

 5 
#<12># 6 

 7 החלטה

 8 

 9 הפרקליט יסיים את השאלה שלו ואז ניתן יהיה להגיש את ההתנגדות.

 10 
#<12># 11 
 12 

 13 במעמד הנוכחים. 7927828970, טבת תשע"טניתנה והודעה היום ב'

 14 

 
 

 שופט, שליו אבי

 15 
 16 

 17 תסיים את השאלה.אתה לא צריך עוד להשיב עד שנכריע בעניין. בוא  כב' הש' שליו:

 18בפעם שעברה, לא בפני כבוד בית המשפט הזה, אתה עמדת באולם ואותה חבורה של  עו"ד כהן:

 19 תומכים עמדה באולם ואתה נתת להם הרצאה על כל הסיפור וביקשת מהם לתמוך.

 20 שום הרצאה. מר בנימין:

 21 לא דיברת איתם? ש:

 22 אמרתי תודה שבאתם וזהו. ת:

 23 ין. אז הוא לא רוצה להתנגד?רגע, מר בנימ כב' הש' שליו:

 24 אה, סליחה. ת:

 25 אין על מה להתנגד. כב' הש' שליו:

 26 זה בסדר. עו"ד בן יצחק:

 27 בוא נתקדם. עו"ד כהן:

 28 אמרתי תודה שבאתם, זהו. ת:

 29תאשר לי בבקשה שאתה פעיל, אני קורא מהפייסבוק, פעיל חברתי מרכזי. שאתה  ש:

 30 משתתף באופן קבוע בהפגנות נגד ראש הממשלה.

 31 נגד מנדלבליט וראש הממשלה, נכון. ת:
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 1תאשר לי שאתה מפרסם באופן קבוע פרסומים קשים ביותר נגד ראש הממשלה, נגד  ש:

 2 רעייתו וגם נגד הילד,

 3 נגד התובע אתה רוצה להגיד. כב' הש' שליו:

 4 התובע, כן. ורק אתמול פרסמת פרסום פוגע נגד גברת נתניהו.  עו"ד כהן:

 5 לה.שהיא נוסעת לגוואטמא ת:

 6 על הנסיעה שלה לגוואטמלה. ש:

 7 נכון. ת:

 8אבל אדוני, אתה שואל אותו שאלה עם המון חלקים. אתה מאשר לו את כל החלקים  כב' הש' שליו:

 9 שהוא אמר?

 10 כן, אישר אדוני. עו"ד כהן:

 11 לא, אני אבהיר. הסיפור הוא בנימין נתניהו ויש לי מחלוקת פוליטית עמוקה. ת:

 12 ו לתשובה. אני לא שאלתי אותו על מחלוקות פוליטיות.אדוני אני מתנגד עכשי ש:

 13 שאלת אותו שאלה עם המון מרכיבים, צריך לחלק אותה. כב' הש' שליו:

 14 אבל הוא ענה. עו"ד כהן:

 15אלמלא שרה נתניהו היתה נוסעת לכאורה בשליחות מדינית אתמול לא הייתי מעלה  ת:

 16בכספי ציבור לעשות משהו את שמה, היא לא מעניינת אותי. ברגע שהיא משתמשת 

 17 אז היא כן מעניינת אותי מבחינה ציבורית.

 18 אפשר להתקדם בחקירה הנגדית? ש:

 19 יאיר אני כמעט לא כותב עליו. ת:

 20 אדוני בוא תענה. כב' הש' שליו:

 21תענה לשאלות. תאשר לי שמשאת נפשך זה להפיל את ממשלת נתניהו, אתה כותב  עו"ד כהן:

 22 את זה.

 23 א מדינה מתוקנת וגם הליכוד זכאי לראש ממשלה ישר.לא, משאת נפשי הי ת:

 24שראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הוא לא ישר ולכן אתה  אז מה אתה אומר לי? ש:

 25 רוצה להחליף אותו.

 26 מגה מושחת. ת:

 27מגה מושחת, תודה. גם כתבת, אני יכול לתת לך דוגמא, נתניהו הוא אדם שכמעט לא  ש:

 28גע בעם, מתעמר בו. הוא עושה הכל למען טייקונים עשה דבר טוב למען העם. הוא פו

 29 מקורבים למען עצמו.

 30 מאמין בזה בכל ליבי. ת:

 31 כתבת את זה. ש:

 32 בהחלט, עומד מאחורי זה. ת:
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 1 מחכה לו מיטה במעשיהו. ש:

 2 אני מאחל לו. ת:

 3 פחדן. ש:

 4 פחדן? ת:

 5 לא כתבת שנתניהו פחדן? ש:

 6 אולי פחדן, הוא גם פחדן מול החמאס. ת:

 7 העניק חבילת הטבות מושחתת למקורביו. ש:

 8 חד משמעית. אין ספור. ת:

 9 תקשיב רגע. ש:

 10 שאלת אותו, הוא עונה לך תשובה. כב' הש' שליו:

 11 בקצרה ולעניין. עו"ד בן יצחק:

 12 בוודאי. ת:

 13לתצהירך, תצהיר עדות ראשית,  2-, ו2, 1לא, זה מתקדם יפה אדוני. אתה בסעיפים  עו"ד כהן:

 14היא תביעת השתקה שהוגשה כדי לסכל עתירה שהגשת נגד  אתה אומר שהתביעה

 15לתצהיר העדות הראשית  22-ו 22, 22, 22ראש הממשלה והיועץ המשפטי. בסעיפים 

 16אתה חוזר על זה ומספר על העתירה לבג"ץ. גם בכתב ההגנה שלך יש עשרות סעיפים 

 17שמהם עולה שאתה טוען שכל התביעה הזאת הוגשה כדי להשתיק אותך בעתירה 

 18 לבג"ץ.

 19 בהחלט, אני אסביר? ת:

 20 לא. ש:

 21 מה השאלה? ת:

 22 אז מה השאלה? כב' הש' שליו:

 23 אישרת לי את זה. עו"ד כהן:

 24 לא, לא אישרתי. רגע, אני רוצה להסביר. ת:

 25 אני מאפשר לך אדוני.  בבקשה, תסביר. כב' הש' שליו:

 26י מתנדב אני חייב להשיב. תראה אדוני, אני פעיל חברתי הרבה מאוד שנים. היית ת:

 27הרבה מאוד שנים. בגיל של יאיר אני הקמתי ארגון מתנדבים, הקמתי אגודת 

 28 סטודנטים. התחתנתי, הבאתי שני ילדים, משכנתא. סיימתי תואר ראשון.

 29 שכונת מצוקה, זה חשוב. עו"ד כהן:

 30לא עסקתי בפוליטיקה. לא עניין אותי פוליטיקה. החל מרגע שהתחילה המחאה  ת:

 31ימין נתניהו פוגע בדור שלי ושל ילדיי. כדי שיהיה כאן ארץ החברתית חשבתי שבנ

 32 מתוקנת חשבתי שאני צריך לעזור למדינה.
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 1 אדוני אני יכול לחקור נגדית ולא לשמוע פה עכשיו, ש:

 2 רגע. ת:

 3 לא מעניין אותי. ש:

 4 אני עונה. ת:

 5 שאלת אותו על תביעת השתקה. כב' הש' שליו:

 6 לא, לא. עו"ד כהן:

 7 עכשיו תראה. ת:

 8 לא צריך לצעוק רבותיי, אתם מוקלטים. כב' הש' שליו:

 9 סליחה. אני החלטתי להגיש בג"צ צוללות ביולי אלפיים ת:

 10 לא צריך את כל המשפט עכשיו מחדש. הוא שאל אותך אם זה תביעת השתקה. כב' הש' שליו:

 11 רגע. החל מרגע זה, ת:

 12 לא, שאלתי אם הוא כתב את זה אדוני. עו"ד כהן:

 13התחילו  זה אני סומנתי ע"י האנשים שקשורים לבלפור. ואיך אני יודע?החל מרגע  ת:

 14 . בנימין נתניהו ציטט אותי, פוסטים שלי בנאומים שלו.21עליי תחקירים בערוץ 

 15 אדוני זה הכל כתוב בתצהיר, לא שאלתי אותו. ש:

 16 פתחת לו את הפתח. אתה לא יכול לשלוט לעד מה התשובה שלו. כב' הש' שליו:

 17 לא זה מה ששאלתי. עו"ד כהן:

 18 21אני חייב לענות, אתה לא תעצור אותי. תן לי להשיב. החל מרגע זה פתאום ערוץ  ת:

 19עושה עליי תחקירים. החל מרגע זה בנימין נתניהו מצטט אזרח בנאומים שלו. אני 

 20מקבל איומים ברצח מפעילי ליכוד. אני נאלצתי לחסום תגובות שלי בפייסבוק 

 21השופר הכי חשוב שלי. אני הגעתי למצב שהיו מאיימים  שהפייסבוק שלי הוא כלי

 22 עליי.

 23 אדוני, אני מבקש. אני חוקר את העד נגדית. ש:

 24 החל מרגע זה פתאום אני נוחת באימייל לעו"ד יובל יועז שהגיש את הבג"ץ. ת:

 25 אדוני הוא מספר את כל ההגנה. אני מבקש לתת לי לחקור נגדית. ש:

 26 שנה,פתאום נוחת לי פוסט מלפני  ת:

 27 תודה, מיצינו עד הגבול הזה. תודה. כב' הש' שליו:

 28 לא, אני רוצה להגיד משפט. ת:

 29 אדוני מיצינו. כב' הש' שליו:

 30 לא, יש משפט קריטי. ת:

 31 לא, אדוני אני מבקש לחקור נגדית. עו"ד כהן:

 32 אני חייב להגיד משהו. ת:
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 1ובה, זו תשובתו. אז אולי היא אדוני פתחת לו פתח בתביעת השתקה. הוא נותן לך תש כב' הש' שליו:

 2 ארוכה. אבל אדוני עוד משפט?

 3אני אגיד, ברגע שהגיע אליי ההערה על פוסט מלפני שנה שלא זכרתי אותו, הלכתי,  ת:

 4 בדקתי, התנצלתי, מחקתי. פעלתי בתום לב.

 5 זה כבר מעבר לשאלה שלו. כב' הש' שליו:

 6 אבל הוא נעלם, הוא נעלם. הבג"ץ המשיך. ת:

 7 אדוני, אני מבקש לחקור נגדית. עו"ד כהן:

 8 רגע. ת:

 9 זו היתה הכנה לשאלה. ש:

 10 לא, אבל יש נקודה קריטית למה זה תביעת השתקה. ת:

 11 אז תגיע למשפט. כב' הש' שליו:

 12ביום שהמדינה הגישה תגובה לבג"ץ, תשובה לקונית, אני בעצתו של יובל יועז ביקשנו  ת:

 13ית המשפט להגיב לתגובה של ויידענו את עו"ד יוסי כהן שאנחנו מבקשים מב

 14המדינה. זה היה רגע מאוד מאוד קריטי שבו השופט היה צריך לקבל החלטה האם 

 15הוא דוחה את העתירה על הסף או מקיים דיון. ביום שזה קרה בלי שקיבלתי הודעה, 

 16 ארוחת ערב, אני רואה את עצמי בחדשות. 22אני צופה עם אימי בת 

 17 אדוני אי אפשר ככה. עו"ד כהן:

 18 על תביעה שהוא שכח ממנה. ת:

 19 אדוני יש לי שאלה, עו"ד כהן היה מעורב בבג"ץ הזה כמייצג של מישהו? כב' הש' שליו:

 20 כן, הוא היה צד. ת:

 21 אני ייצגתי את ראש הממשלה. אדוני ייתן לי לשאול. עו"ד כהן:

 22 ייצגת את ראש הממשלה? כב' הש' שליו:

 23 בוודאי. הוא הגיב. ת:

 24 יכול לשאול שאלה? אדוני אני עו"ד כהן:

 25 בבקשה. כב' הש' שליו:

 26אם הוא כל פעם ייתן הרצאה כזו אני אשב אדוני. מה זה הדבר הזה? אדון בנימין,  עו"ד כהן:

 27 אני עוד פעם אחזור על השאלה ותראה, זו הכנה לשאלה הבאה.

 28 בשמחה. ת:

 29מר אתה כתבת בתצהירים שלך ובכתב ההגנה טענות רבות בעניין הצוללות ואתה או ש:

 30שכל המטרה של התביעה הזאת היא למעשה להשתיק אותך בעניין הצוללות. אתה 

 31 מכיר את זה שלבית המשפט צריך לכתוב את כל האמת? מכיר בזה?

 32 כל האמת אנחנו לא נגמור עד מחר. ת:
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 1 . 2.2.12-הבנתי. האם לדעתך, אתה חתמת על התצהיר ב ש:

 2 איזה תצהיר, שלי? ת:

 3ר לבית המשפט הנכבד מה נקבע בבית משפט העליון לגבי את התצהיר שלך, כן. תספ ש:

 4 העתירה שלך.

 5 אז תעשה לו שאלה מנחה. הוא שואל אותך מה הסתיים עם העתירה. כב' הש' שליו:

 6 השופט אמר שהוא דוחה אותה על הסף אבל אני יכול לחזור לבית המשפט, ת:

 7 שילמת הוצאות? לא, לא. עו"ד כהן:

 8 אני יכול לחזור, ת:

 9 שילמת הוצאות? ש:

 10 אתה תיתן לי לענות. ת:

 11 לא, אתה שילמת הוצאות? ש:

 12 אתה תיתן לי לענות. ת:

 13 תן לו לסיים. כב' הש' שליו:

 14 אדוני, אני רוצה להגיד, עו"ד כהן:

 15 אתה תיתן לי לענות. ת:

 16 רגע, לאט לאט. תן לו לסיים א כב' הש' שליו:

 17 ת זה.אדוני ייתן לו שעה לדבר אנחנו לא נסיים א עו"ד כהן:

 18 )מדברים ביחד(

 19הוא דוחה את העתירה על הסף, אני נתבעתי להוצאות של אלפיים שקלים והוא התיר  ת:

 20לי לחזור. הוא התיר לי לחזור באם ישתנו הנסיבות ואני מספר כבר לאדוני ליוסי כהן 

 21שאני מגיש בג"צ שני לחקור את בנימין נתניהו לאור המלצות המשטרה בפרשת 

 22 הצוללות.

 23 2122/12אדוני, המסמך עצמו אין התנגדות. אדוני נסמן לך את זה. פסק הדין בבג"ץ  שליו:כב' הש' 

 24 .2הוגש וסומן ת/

 25עמודים. התצהיר גם חובק הרבה עמודים והרבה  22מר בנימין, כתב ההגנה שלך הוא  עו"ד כהן:

 26נספחים. כשחתמת את התצהיר זה היה תשעה חודשים לאחר שהעתירה נדחתה ובית 

 27בסוף הבג"ץ נדחה.  ב אותך בהוצאות. למה לא סיפרת על זה ככה במילה?משפט חיי

 28 אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה.

 29 כי אני הולך להגיש עוד בג"צ. אני מחכה להחלטות המשטרה. ת:

 30 הבנתי, הכל בסדר. ש:

 31ואם הוא נדחה אז מה? בשלב ההוא לא ידעתי שהוא נדחה כשאתה פנית אליי  ת:

 32 שיים לפני,ומחקתי. אני חוד
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 1 תקשיב לשאלה. ש:

 2 תענה לו רק לשאלות. כב' הש' שליו:

 3 תקשיב לשאלה. תאשר לי שאת העתירה לבג"ץ מישהו מימן לך. עו"ד כהן:

 4 בהחלט. ת:

 5 אתה לא שילמת. ש:

 6 הציבור. ת:

 7 הציבור? ש:

 8 כן. ת:

 9 מי זה הציבור? ש:

 10 מימון המונים עשיתי. ת:

 11 לך מימון המונים?מימון המונים. את המשפט כאן גם יש  ש:

 12 יהיה. אם חלילה יאיר יזכה אז אני אעשה מימון המונים וגונן בן יצחק, ת:

 13 אדוני מישהו מדבר פה, מאוד מפריע לי הרחש הזה. ש:

 14 אנא, רבותיי הדיבור בצד. חברים, אתם מפריעים. כב' הש' שליו:

 15 גם העמותה של רותם נגד השחיתות, עו"ד כהן:

 16 אני מתנגד. עו"ד בן יצחק:

 17 גם מממנת אותך. לא להפריע לי. עו"ד כהן:

 18 היא לא מימנה אותי. ת:

 19 היא לא מימנה אותך? ש:

 20 לא. ת:

 21 רגע אדוני, הוא רצה להתנגד. כב' הש' שליו:

 22 סליחה.  ת:

 23 לא, בסדר. עו"ד בן יצחק:

 24אני לא עמותה ואני לא מלכ"ר ואני לא עסק ואני בן אדם פרטי ולכן כדי לקחת באופן  ת:

 25ת מאנשים לטובת הבג"ץ מאחר ואני מלווה את רפי רותם מעל ארבע חוקי תרומו

 26שנים אז אני ביקשתי רשות מהנהלת העמותה שלו להשתמש בעמותה שלו כדי 

 27שהתורמים יעשו מסלקה שם. הם קיבלו קבלה משם והעברתי את הכסף לעורך דין 

 28 כדי לא לעשות חוקי מס.

 29 סייעה לך.אז התשובה היא שהעמותה של רפי רותם  עו"ד כהן:

 30 סייעה לי בהחלט אבל לא מימנה אותי כי אני לא לקחתי שקל לכיסי. ת:

 31 לא מימנה, סליחה. מימנה את ההליך המשפטי. ש:

 32 היא לא מימנה, היא היתה בסך הכל הפלטפורמה לעשות את זה באופן חוקי. ת:
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 1ית הבנתי, הבנתי. אין שום בעיה. עכשיו תאשר לי שאתה לא רק היום, כל הזמן פנ ש:

 2לציבור וביקשת שיתמוך בהליך הזה. בהליך כאן, בהליך בפני בית המשפט הזה. גם 

 3 כספית.

 4 לא כל הזמן, תקשיב, ת:

 5 לא כל הזמן, עשית את זה. ש:

 6לפני הדיון הקודם הוצאתי את אותו דבר, פשוט עם תאריך אחר. ואז לא התלוננת.  ת:

 7 יאסור עליי, ועכשיו אותו דבר ואני מודיע לך, אלא אם כן בית המשפט

 8 לתמוך הכוונה לא כספית אלא מורלית? זה מה שאדוני אומר לי? כב' הש' שליו:

 9 לא, חבריי, קודם כל הם רוצים לדעת אז שאני  לא אתחיל זה, אז רציתי, ת:

 10 הדיונים הם פומביים אדוני, זה מותר. כב' הש' שליו:

 11יהיה דיון נוסף אני  אני מודיע גם לבית המשפט, אלא אם כן תאסור עליי, שגם אם ת:

 12 אזמין חברים. זה לגיטימי.

 13 זה לא צפוי לקרות כל כך אבל בסדר. כב' הש' שליו:

 14 בסדר. ת:

 15תאשר לי, אני אשמיע לך את הפוסט, שאתה בווידאו, פוסט ווידאו אתה אמרת  עו"ד כהן:

 16שצריך להפיל את נתניהו בחקירות בגלל שלנו בשמאל אין את המזרחיים ואין את 

 17 לכן בקלפי לא נצליח.הרוסים ו

 18 אני אסביר. ת:

 19 קודם כל. אמרת את זה? אמרת את זה או לא? ש:

 20 זה הוצא מהקשרו אבל כן. אני תכף אסביר. ת:

 21 תודה. לא, אני לא רוצה. ש:

 22 אני חייב להסביר. ת:

 23 בחקירה חוזרת. ש:

 24 הוא לא יכול לעצור אותי. ת:

 25 אני מתיר לעד להשלים את תשובתו. כב' הש' שליו:

 26הימים הם ימי פתח תקווה, הפגנות. היינו חמישים אנשים. אני אירחתי בביתי את  ת:

 27חברי מפלגת העבודה שבה אני חבר ורציתי לשכנע אותם לבוא להפגנות. ואני אמרתי 

 28 .21להם בווידאו של עשרים דקות שלקחו ממנו באופן מגמתי אותם אנשים של ערוץ 

 29 של זה מוגבלת. אדוני בקצרה כי הרלוונטיות כב' הש' שליו:

 30זה היה במסגרת אותה תקופה של הסתה שהגשתי את הבג"ץ. לקחו חלקים ואמרו,  ת:

 31הרי היה צריך לשכנע אותם לבוא, אז אני אומר רבותיי אתם רוצים שלטון? אתם 

 32רוצים להחליף את נתניהו? יהיה לנו קשה. אין לנו רוסים, אין לנו מזרחים, אין לנו 
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 1טי לבקש מהיועץ המשפטי לממשלה שיזדרז בחקירות זה. אפשר גם באופן דמוקר

 2שלו ושיגיע. זה לגיטימי בעיניי. הם עשו מזה מטעמים. הוציאו את זה מהקשרם. 

 3ובנימין נתניהו ציטט אותי בנאום שלי וזה הביא אליי הסתה ואיומים שקשה לי 

 4להגיד במילים. אם אני אראה לך את הקללות שקבילתי. אגב, לעניין הקללות שלי 

 5יאיר היקר, אני מעולם לא קיללתי אותו. אני מעולם לא הוצאתי מילה של קללה 

 6 עליך, אין לי כוונה כזאת. אם תמצא כזאת תביא את זה בבקשה לבית המשפט.

 7 בוא נתקדם. עו"ד כהן:

 8 אגב, עוד משפט. ת:

 9 רגע אדוני, מיצינו. כב' הש' שליו:

 10 אי אפשר ככה. עו"ד כהן:

 11י לאולם יאיר נתניהו אמר לי, אתה חלאת המין האנושי. זה עוד משפט, כשאני נכנסת ת:

 12 למה? מה שהוא אמר לי כאן,

 13 אפשר להתקדם? עו"ד כהן:

 14 בבקשה. ת:

 15אדוני, אתה, תראה, אני אומר לך כדי לחסוך כי גם כבוד השופט הוטעה, אתה לא  ש:

 16 עשית פה שתף או העבר.

 17 נכון. ת:

 18 נכון? אז אתה לקחת כל מיני ידיעות. ש:

 19 כן. ת:

 20 קראת אותם, זה מאוד מפריע לי חבר'ה, אני יכול לבקש שקט? ש:

 21 אנא רבותיי בקהל. כב' הש' שליו:

 22. הפוסט researchלקחת מקבץ של ידיעות, הוא אמר נכון, לקחת, למדת, עשית כמו  עו"ד כהן:

 23 שלך יצירה עצמאית שלך.

 24 זה לא שרשור מה שאומר לך עו"ד כהן. כב' הש' שליו:

 25 אסביר.אני  ת:

 26 קודם תגיד שזה לא שרשור. עו"ד כהן:

 27 זה לא שרשור. הייתי אומר. אני מהדהד. ת:

 28 זה גם לא הדהוד. ש:

 29 אני אינטלקטואל. ת:

 30 זה גם לא הדהוד. ש:

 31אני אינטלקטואל שבודק דברים בתקשורת באופן לדעתי פשוט כדרך חיים. ואני  ת:

 32של בנימין נתניהו ומשפחת  מנגיש אותו לציבור כדי שהרוב הדומם יכיר את מעלליו
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 1נתניהו לפי מה שפרסמו אחרים. אינני חוקר, אינני עיתונאי, אינני מחולל ידיעות 

 2באופן עצמאי, ראה מה קרה עם סרנה. לא חלים עליי כללים אחרים. ולכן אני כל מה 

 3שאני עושה זה לוקח, ואני פירטתי כאן עשרים ידיעות שונות וקשורות לנושא 

 4 יצרתי פוסט מקורי שלי.שהדהדתי ובהחלט 

 5 חדש, יש לך זכויות יוצרים עליו. ש:

 6 לא, אין לי זכויות יוצרים. ת:

 7 למה לא? ש:

 8 2112-אני אסביר מדוע. כי אני הסתמכתי על מקורות אחרים. ואם היית פונה אליי ב ת:

 9 הייתי מוחק את זה.

 10א לנתבע תודה, תודה. תראה, אתה לא פנית, תאשר לי, לא ללשכת ראש הממשלה ול ש:

 11 טרם שפרסמת את היצירה שלך.

 12 אני צריך לפנות על כל פוסט? אני עשרים פוסטים ביום נגדו. ת:

 13 תודה. ש:

 14בכלל יש  למה אני צריך לפנות? מה אני כל היום אעבוד, מה אני דובר? אני עיתונאי? ת:

 15 לי גישה אליהם?

 16 תודה. עכשיו תאשר לי שאתה אושיית פייסבוק. ש:

 17 בהחלט. ת:

 18 עוקבים. 2,222ך יש ל ש:

 19 זהו? כב' הש' שליו:

 20 זה המון. עו"ד כהן:

 21 עוקבים? 2,111 כב' הש' שליו:

 22 עוקבים? 2,222לכבודו אין פייסבוק.  עו"ד כהן:

 23 לא, זה חברים. ת:

 24 עוקבים. ש:

 25 לא, יש לי עוד עוקבים. ת:

 26 פייסבוק כנראה. ומשהו. אז לאדוני אין 2,111אדוני יש לו יותר מזה. יש לו רק חברים  כב' הש' שליו:

 27 לא.  עו"ד כהן:

 28 )צוחקים(

 29 תפתחי רגע את הפייסבוק שלו. עו"ד כהן:

 30חברים, אלף עוד מבקשים חברות ואין לי מקום. ויש לי עוד  2,211לא, אני אגיד לך.  ת:

 31עוקבים ויש לי עוד טוויטר ויש לי עוד במות אחרות. אני פעיל חברתי  2,111איזה 

 32 תתמודד.
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 1 אדון בנימין. ש:

 2 אדוני הוא משתמש בניו מדיה. ' הש' שליו:כב

 3 בהחלט. ת:

 4 אני פתחתי, אני לא זה, עו"ד כהן:

 5 אתה לא יודע. כב' הש' שליו:

 6 אני יודע.  עו"ד כהן:

 7 הוא אומר לך שזה הרבה יותר ממה שאתה מציג. כב' הש' שליו:

 8עוקבים, אני  2,222אני יודע יותר טוב ממנו כי יש לי מומחים. יש לו לפי האתר שלו  עו"ד כהן:

 9 .2,111? כי מותר עד 2,221חברים. למה  2,221-יכול להראות לאדוני, ו

 10 נכון. אלף מחכים לאישור. ת:

 11רגע. אז המון, הרבה מאוד אנשים, בוא אני אגיד לך, מיליונים קראו את הפוסט שלך.  ש:

 12 אני אסביר לך למה.

 13 אני בעד. ת:

 14 אבל תאשר לי שמיליונים קראו. ש:

 15 מטרה.זו ה ת:

 16 זו המטרה. ש:

 17 התקשורת, ת:

 18 אתה מעריך כמה קראו? ש:

 19 התקשורת לצערי סורסה ע"י המשפחה הזאת. ת:

 20 אם כל העוקבים, מר בנימין, אתה מעריך כמה מיליונים? ש:

 21 לא, אני לא יודע להעריך.  ת:

 22 בערך. כמה קראו, שני מיליון? ש:

 23 לא יודע. מצידי שיקראו מאה מיליון. ת:

 24כשאתה פרסמת את זה לקחת את זה בחשבון שאולי יקראו את זה גם זאת אומרת  ש:

 25 מאה מיליון.

 26 אני לוקח את זה בחשבון. אני רוצה שידעו. אין לי תקשורת כמו שאני רוצה.  ת:

 27 ,2תודה רבה. תאשר לי שאתה קיבלת מכתב התראה ממני, זה נספח  ש:

 28 לא אני. ת:

 29 עורך הדין שלך. עו"ד כהן:

 30 הגיש את הבג"ץ. איך אתה מכיר אותו? מהבג"ץ.עו"ד יובל יועז ש ת:

 31 אתה מטעה עו"ד כהן, אתה מטעה. עו"ד בן יצחק:

 32 אז תתנגד. כב' הש' שליו:
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 1 אני מתנגד. עו"ד בן יצחק:

 2הרי אתה לא מכיר אותי, אתה מכיר את יובל יועז שמתמודד איתך בבג"ץ. אחרת לא  ת:

 3 היית יודע מי אני.

 4 תמודד איתי בשום בג"צ.עו"ד יובל יועז לא מ עו"ד כהן:

 5 מה? איתי הוא התמודד. ת:

 6 הוא יתמודד. הוא הפסיד בבג"ץ והלך בבושת פנים הביתה. לא התמודד. ש:

 7 אני מגיש שוב. למה בבושת פנים? ת:

 8וגם היום הוא הפסיד בעוד דיון אבל לא חשוב. תקשיב רגע מר בנימין. שאלתי אותך  ש:

 9 י לך.האם קיבלת מעורך דינך את המכתב שכתבת

 10 בוודאי. ת:

 11 קיבלת. ש:

 12לא  קיבלתי והוא אמר לי שהוא לא רוצה לייצג אותי. ואתה יודע מה כתבתי לך? ת:

 13 חיפשתי עוד עורך דין. כתבתי לך אני לא מיוצג.

 14 . סליחה, 2נספח  ש:

 15 כתבתי לך אני לא מיוצג. ת:

 16לכתב התביעה אדוני. אני אומר את זה שישמעו. עכשיו תקשיב רגע טוב. אני  2נספח  ש:

 17במכתב הזה ביקשתי ממך למחוק את הפרסום, נכון? ואמרתי לך שאם תמחק זה לא 

 18 אומר שאנחנו נוותר על הפיצויים אבל אתה לא מחקת. לא מחקת באותו רגע. 

 19 אני אסביר. ת:

 20 תאשר לי רק שלא מחקת. ש:

 21על מה? אני רוצה לתת  תוך יומיים, חיכיתי לנוסח התנצלות. איך אני אמחק? מחקתי ת:

 22 לך את הנוסח.

 23 כמה זמן מאז המכתב האדון מחק? יומיים? כב' הש' שליו:

 24 יומיים. ת:

 25 לא, זה לא אמת. הוא לא אמר יומיים. עו"ד כהן:

 26אמר לי, אני אני אגיד לך גם למה, הוא לא חזר אליי. אני נתתי לו נוסח. עו"ד מחרז  ת:

 27רוצה נוסח אחר. אמרתי לו, אני רוצה לדבר עם יוסי. ואני אמרתי לו יותר מזה, יש 

 28בעוד יומיים יש פיצ'ר בפייסבוק שמעלה לכל אלה ששיתפו, המיליונים האלה, מעלה 

 29את אותו פוסט ואני לא רוצה לגרום לו נזק נוסף חלילה. ולכן למרות שלא הגעתי 

 30חזרו אליי, למרות שיוסי לא העז לדבר איתי בטלפון.  איתו לנוסח ולמרות שהם לא

 31 לא מכבודו היה לדבר איתי חלילה, הוא רק באיומים.

 32 איתי כדי לדבר זה עולה כסף. ש:
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 1 אני בעד, אפילו ללחוץ לי את היד לא לחצת. ת:

 2 תקשיב. ש:

 3 רגע, סליחה. ת:

 4 לא, סליחה אדוני. ש:

 5 ואז מחקתי מיוזמתי, ת:

 6 אדוני. ש:

 7 תי מהם חודשיים.ולא שמע ת:

 8 טוב, תודה. כב' הש' שליו:

 9 אתה פרסמת אתמול פרסום בפייסבוק שלך. עו"ד כהן:

 10 אני שמח שאתה עוקב אחריי. ת:

 11 אינטלקטואל כמוך. ש:

 12 נכון, תודה.  ת:

 13 מי זה דנטה לעומתך. תקשיב, איזה שיר נשיר ליאיר נתניהו במשפט ביום שלישי. ש:

 14 אני לא כתבתי דבר כזה. ת:

 15 מינואר )צועקים מהקהל(. :דוברים

 16 מינואר. עו"ד כהן:

 17 זה שקר. ת:

 18 אז זה לא אתמול. כב' הש' שליו:

 19 זה אתם? עו"ד כהן:

 20 אתמול? ת:

 21 סליחה אדוני, לא אתמול. עו"ד כהן:

 22 ינואר, אני לא זוכר דברים מינואר. ת:

 23 הוא התבלבל. כב' הש' שליו:

 24 כמו שלא זכרתי את הפוסט. ת:

 25 הפייסבוק לא בשבילך, עו"ד כהן.אדוני,  כב' הש' שליו:

 26 אני מדצמבר, אני כותב עשרים פוסטים ביום, ת:

 27 אני אראה לך את זה.  עו"ד כהן:

 28 ומאה טוויטרים. מה לי ולינואר? ת:

 29 תראה, זה הפייס שלך? ש:

 30 אה, איזה יופי. תקשיב.  ת:

 31 )מדברים ביחד(

 32 אתה שואל אותו אם זה הפוסט שלו ו?  רגע, אבל מה השאלה? כב' הש' שליו:



 
 

 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

 נתניהו נ' בנימין 5475-90-74 ת"א
 

 8972דצמבר  79 

 

 21 

 1 רק אם הוא פרסם. עו"ד כהן:

 2 אני רציתי להזמין אנשים שיבואו. ת:

 3 לדיון היום? כב' הש' שליו:

 4לא, בדיון הקודם השני. בדיון הראשון היו פה אנשים ששרו ליאיר, קום בחור עצל  ת:

 5די לעודד אותם וצא לעבודה. אני בכלל התראיינתי לתקשורת, לא מיוזמתי. עכשיו, כ

 6 להגיע בהומור עוקצני כתבתי איזה שיר,

 7 אתה מחובר לרמקול. עו"ד כהן, אתה מתייעץ איתו? כב' הש' שליו :

 8 אני יודע.  עו"ד כהן:

 9 אז זה יתומלל. כב' הש' שליו:

 10 אדוני כל מה שאני אומר זה שישמעו. עו"ד כהן:

 11 תומלל.אבל הלקוח שלך אומר לך דברים ביניכם וזה י כב' הש' שליו:

 12כדי לעודד אנשים לבוא כי אני לא רוצה להיות כאן לבד, אני נגד אנשים מאוד מאוד  ת:

 13 חזקים ומאוד מסוכנים ואני חווה חוויות של אלימות.

 14 אדוני, נשאלת אם זה פוסט שלך. כב' הש' שליו:

 15אני לא מעודד את האלימות ואני אמרתי איזה שיר תשירו ליאיר בדיון הבא. זה  ת:

 16 סתם.

 17 בוא נתקדם. "ד כהן:עו

 18 מינואר זה לא הפריע לך? עוד פעם אתה נזכר שנה אחרי? עכשיו נזכרת? ת:

 19, הכל בתצהיר שלך, מעו"ד מחרז המנהל SMSתאשר לי שאתה גם קיבלת הודעת  ש:

 20 של המשרד שלי.

 21 הוא מקסים. ת:

 22 ובו ביקשת להתנצל בנוסח מסוים. ש:

 23 כן. ת:

 24 שכר טרחה. ₪ולשלם אלפיים  ש:

 25 לא הסכמתי לשלם. אתה רוצה ממני כסף? לא, ת:

 SMS. 26-שאלתי אם קיבלת את ה ש:

 27קיבלתי, כן. מזעזע, אתה רוצה שאני אאשר שלא היה להם חשבונות כשיש להם  ת:

 28 חשבונות בג'רזי?

 29 איפה יש להם חשבונות? ש:

 30 כשהוא היה שר אוצר. 2112-היה להם חשבונות בג'רזי, אתה אמרת. ב ת:

 31תה אמרת לאוהד מחרז וכתבת לו, חביבי תזדרז מהר כי עוד תאשר לי בבקשה שא ש:

 32 מעט מגיע היום שלפני.
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 1 נכון. ת:

 2 ואם לא נמחק את זה, זה יעלה לכל אלה ששיתפו בעבר. ש:

 3 נכון, תראה איזה נחמד אני. ת:

 4 בוא נתקדם. ש:

 5 נכון שאני נחמד? ת:

 6 הוא מאשר אדוני, הוא אומר את זה בתצהירו. כב' הש' שליו:

 7 אתה מאוד עליז, נחמד לך פה נכון? כהן:עו"ד 

 8 לא, אני לא רוצה להיות פה. ת:

 9 אתה נראה לי מאוד שמח. ש:

 10 לא, לא. אני הייתי מוותר, ת:

 11 אתה לא תשלם, למה, כי אתה לא משלם? ש:

 12 תגיד לי, אתה חושב, ת:

 13אתה לא תשלם את הפיצויים אם בית משפט ישית עליך? בוודאי שאני אשלם,  ש:

 14 נים.במימון המו

 15 הבנתי. במימון המונים. אתה בטוח שיממנו לך? ש:

 16 יהיה לי גם עודף. ת:

 17 אדוני מה זה רלוונטי? כב' הש' שליו:

 18 הוא לא מבין. עו"ד בן יצחק:

 19 מאוד רלוונטי אדוני. עו"ד כהן:

 20 כבודו, השאלה לא במקום כי מר בנימין הוא לא נביא. עו"ד בן יצחק:

 21 בסיכומים.  עו"ד כהן:

 22 אתה יכול להתנגד. שליו:כב' הש' 

 23 לא, אני מתנגד. עו"ד בן יצחק:

 24לתצהיר שלך שפרסמת אזהרה לגולשים אחרים  21בסיכומים. אתה אומר בסעיף  עו"ד כהן:

 25 להימנע מפרסום הסיפור.

 26 כן. מר בנימין:

 27 תראה לי בבקשה איפה. ש:

 28 בהחלט, שיימנעו. אני כל כך שמח על השאלות שלך. אתה מקסים, באמת. ת:

 29 נכון. ש:

 30 אנא רבותיי, תימנעו מציניות. כב' הש' שליו:

 31לא, אני מחמיא לו באהבה, באמת. כי אני פרסמתי שייזהרו מדודי לוי כי כל מה  ת:

 32 שהוא כותב כנראה שטויות וגם אני נפלתי בפח שלו. אני מודה.
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 1 תראה מר בנימין, ש:

 2 תך לפרסום שהוא עשה.רגע אדוני, שאלת אותו שאלה והוא רוצה להפנות או כב' הש' שליו:

 3 אדוני. עו"ד כהן:

 4 כתבתי באותיות קידוש לבנה. ת:

 5 אתה רוצה תשובה?  כב' הש' שליו:

 6 אדוני. עו"ד כהן:

 7 רגע אדוני, שאלת אותו שאלה. שהוא יראה לך את הפרסום. כב' הש' שליו:

 8 מה אתה רוצה, שאני אמצא לך את זה עכשיו? ת:

 9 לא, תראה נספח כ'.  עו"ד כהן:

 10 אז תעשה לו מנחה אדוני. הש' שליו:כב' 

 11 תקשיב לשאלה. עו"ד כהן:

 12 אז הוא אומר לך אדוני נספח כ'. אתה מפנה לנספח כ'. כב' הש' שליו:

 13 זה? ת:

 14 כן, כ'.  כב' הש' שליו:

 15 לא רציתי שאף פעיל חברתי ייפול בפח. למה? ת:

 16 אתה רוצה להקשיב לשאלה? עו"ד כהן:

 17 בהחלט. ת:

 18 צריך לומר את האמת.אתה יודע שבתצהיר  ש:

 19 רק אמת. ת:

 20 וצריך לדייק באמת. ש:

 21 בהחלט. ת:

 22 לתצהירך. 21אתה כתבת ככה, "אולם לא הסתפקתי בכך", בסעיף  ש:

 23 סליחה? מה? ת:

 24 "אולם לא הסתפקתי בכך". ש:

 25 אדוני. 21הוא מקריא לך מסעיף  כב' הש' שליו:

 26 כן, לא הסתפקתי במחיקה והתנצלות. ת:

 27 ע לי.מרגע שנוד עו"ד כהן:

 28 תשמע את השאלה. כב' הש' שליו:

 29"מרגע שנודע לי כי התובע טוען שהפרסום לגביו הינו פרסום שקרי פרסמתי בדף  עו"ד כהן:

 30הפייסבוק שלי אזהרה לגולשים אחרים להימנע מפרסום הסיפור אודות התובע וזאת 

 31 בשל החשש כי מדובר בסיפור בלתי מבוסס". זה נספח כ' אתה מראה, נכון?

 32 בה יותר מזה.הר ת:
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 1 רגע, תקשיב לשאלה. ש:

 2 לא, לא על הסיפור. ת:

 3 לא, תקשיב לשאלה. ש:

 4 השאלה תיגמר? עו"ד בן יצחק:

 5 אבל אתה מטעה את בית המשפט. ת:

 6 תקשיב לשאלה. ש:

 7 איפה כתוב הסיפור? כתבתי כל מה שאומר דודי לוי, ת:

 8עוד לא סיים את השאלה אדוני. עו"ד כהן אתה לא יכול להתווכח איתו ככה. הוא  כב' הש' שליו:

 9 תשמע את השאלה עד הסוף ואז תשיב.

 10תקשיב לשאלה. אני אומר לך שבנספח כ' אין את מה שאתה אומר. אתה משקר  עו"ד כהן:

 11 כהרגלך. 

 12 חס וחלילה. ת:

 13 אין, אני אקרא לך את נספח כ'. ש:

 14בית הנה הנספח, איפה הסיפור? איפה המילה סיפור? הנה הוא, אתה מטעה את  ת:

 15 המשפט.

 16לתצהירך הפוסט שפרסמת  21אדוני בוא נמקד. הוא אומר לך שבניגוד לאמור בסעיף  כב' הש' שליו:

 17 הוא לא מתייחס לפרסום הקודם שלך, אלא להיזהר מהפרסומים של עו"ד לוי.

 18 כן, באופן כללי. ת:

 19 אבל לא אמרת, שימו לב אני כתבתי איזה משהו. כב' הש' שליו:

 20 ני יודע למה.אה, אני יודע. א ת:

 21 אז תתייחס לזה. כב' הש' שליו:

 22לאוגוסט אני חשבתי שהאדונים הנכבדים עוד יחזרו אליי  12-מפני שבעת ההיא ב ת:

 23במשא ומתן על נוסח התנצלות. הם נעלמו. אז אני חשבתי שלא מעניין אותו הנוסח 

 24 בכלל. הוא רצה להשתיק אותי.

 25, אתה כשאתה יודע לקרוא, אתה מר בנימין, אתה בסדר? אתה בסדר? אתה מבין ש:

 26 יודע לקרוא ולכתוב,

 27 אתה דואג לי? ת:

 28 מאוד דואג לך. אתה יודע לקרוא ולכתוב? ש:

 29 אדוני בוא נימנע מהעלבות. כב' הש' שליו:

 30למה שיקרת בתצהיר, כתבת שפרסמת שלא התייחסו לסיפור של דוד לוי והפנית  עו"ד כהן:

 31 ור של דוד לוי.לנספח כ' ואין מילה בעניין הזה על הסיפ

 32 הוא אומר לא היית קונקרטי לגבי הסיפור הקונקרטי הזה. כב' הש' שליו:
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 1 אה, על הפנמה וזה? ת:

 2 כן. כב' הש' שליו:

 3 מפני שחיכיתי לנוסח התנצלות מוסכם. ת:

 4 אבל למה שיקרת את בית משפט? עו"ד כהן:

 5 לא שיקרתי. ת:

 6 הבנתי, בסדר גמור. ש:

 7 ח, הכל היה בסדר. אגב, אני רוצה,הלוואי והיית מסכים על נוס ת:

 8 אדוני אין צורך. תענה לשאלות. כב' הש' שליו:

 9 עכשיו תקשיב. עו"ד כהן:

 10 אדוני הוא רוצה לסיים את החקירה. כב' הש' שליו:

 11 )מדברים ביחד(

 12לבקשתך אדוני השופט אני פרסמתי שנה לתביעה את ההתנצלות באופן פומבי  ת:

 13 וחלילה, ופרסמתי אותו הבוקר שוב כדי שחס

 14 מר בנימין, סליחה. עו"ד כהן:

 15 הנוסח שלך? כב' הש' שליו:

 16שלי, המקורי. פורסם פעמיים היום בבוקר ושנה כעבור יום התביעה. פרסמתי  ת:

 17מיוזמתי ולאור הערתך מהדיון הקודם כדי שיהיה ברור לכולם שאני חושב שזה פוסט 

 18 שקרי.

 19 אפשר להתקדם? עו"ד כהן:

 20 מאשר לפרוטוקול שאתה חושב שזה פוסט שקרי. רגע, אתה כב' הש' שליו:

 21 חושב, כנראה. אני לא יודע.  ת:

 22 ההסתייגות היא מהמילה חושב. כב' הש' שליו:

 23המילה כנראה מופיעה בזה. כל הוויכוח זה שהוא רצה ממני חותמת יושר שאני לא  ת:

 24שולח  יכול לתת לו גם אם אני מאוד רוצה. ואין לי שום בעיה. אם היה לי כסף הייתי

 25חוקר פרטי לפנמה כדי לבדוק את זה. אבל אין לי. אז אני כותב כנראה שקרי. המילה 

 26 כנראה הפריעה להם.

 27לתצהירך שאתה מוכן להודות שהפרסום  22מר בנימין, אתה למעשה כתבת בסעיף  עו"ד כהן:

 28 כנראה היה שקרי. 

 29 נכון. ת:

 30לטענה שהונפק דרכון אני הולך איתך הפוך. יש לו איזושהי הוכחה פוזיטיבית  ש:

 31 דיפלומטי בשם בדוי?

 32 כן. ת:
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 1 אבל אדוני, לא ירדנו מהטענה על אמת הפרסום? כב' הש' שליו:

 2 אני לא יודע. עו"ד כהן:

 3 אתה יודע, ירדנו ממנה. מה זאת אומרת לא יודע? כב' הש' שליו:

 4 לא רק שירדנו ממנה אדוני. עו"ד בן יצחק:

 5 שאלות בנושא.גם התנגדת כשהוא שאל  כב' הש' שליו:

 6 אבל הוא שאל הרבה אדוני. אז אני רוצה לשאול כמה נקודות. עו"ד כהן:

 7 אז הוא ירד מזה, הוא אמר לך שהוא ירד מהטענה. כב' הש' שליו:

 8במיוחד לגבי כשהוא כותב ככל הנראה, להבין מה זה ככל הנראה אצלו. למה הוא  עו"ד כהן:

 9 כותב ככל הנראה.

 10 מתנגד.אדוני, אני  עו"ד בן יצחק:

 11 אתה מתנגד? כב' הש' שליו:

 12 אני אגיד רק. עו"ד בן יצחק:

 13 תסביר. כב' הש' שליו:

 14התובע עמד פה ואמר שהוא קיבל דרכון דיפלומטי. לגבי עצם העניין של דרכון  עו"ד בן יצחק:

 15 דיפלומטי ירדנו מהעניין. אני לא מבין את מהות השאלה הזאת כשב"כ התובע,

 16עו"ד בן יצחק, אין לו גישה לא לחוקרים ולא ללשכת ראש הממשלה  אדוני, אומר כב' הש' שליו:

 17ולא למשרד החוץ. הוא לא יכול לדעת מה הונפק ומי הונפק. אז לכן הוא אומר 

 18 כנראה.

 19ביוני נתן החלטה שאפשרה לכם לפנות למשרד  2-מדוע לא פנית מר בנימין, השופט ב עו"ד כהן:

 20 החוץ או למשרד,

 21 מתנגד. אדוני אני עו"ד בן יצחק:

 22 שנייה רגע, תן לו לסיים את השאלה. כב' הש' שליו:

 23 אני לא יודע, אני לא מכיר את משרד החוץ. מר בנימין:

 24 אתה לא שמעת את השאלה. עו"ד כהן:

 25 עד אז לא פניתי לחופש המידע בחיים שלי. ת:

 26כאשר בית המשפט הנכבד התיר לכם בצו לפנות למשרד ראש  2.2-מדוע לא פנית ב ש:

 27 ולשאול האם הונפק בכלל דרכון דיפלומטי? הממשלה

 28 פנינו לחופש המידע הרבה לפני. ת:

 29 ענה לך, פנינו לפי חוק חופש המידע. כב' הש' שליו:

 30 יש לך הוכחה שפנית? עו"ד כהן:

 31 אדוני, אני חושב, עו"ד בן יצחק:

 32 בידי עורך הדין. אדוני זה תשובה שלו. כב' הש' שליו:
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 1 חדד אדוני.אני רק רוצה ל עו"ד בן יצחק:

 2 מי פנה? עו"ד כהן:

 3 רגע, תאפשר לו לחדד. כב' הש' שליו:

 4 אני רק רוצה לחדד. עו"ד בן יצחק:

 5 מי פנה? עו"ד כהן:

 6מכיוון שמסרתי לבית המשפט את מספר ההליך שמתנהל בבית המשפט המחוזי  עו"ד בן יצחק:

 7 בירושלים נדמה לי שהשאלה הזו,

 8 מיותרת. כב' הש' שליו:

 9 מיותרת. עו"ד בן יצחק:

 10 אני אעזור לך. עכשיו תראה. אתה רוצה לחפש משהו? עו"ד כהן:

 11 לא. מר בנימין:

 12 אז תפסיק לדפדף. ש:

 13 אני מרוכז, אני יכול לענות לך. ת:

 14 אתה יכול להפסיק לדפדף בבקשה? ש:

 15 אנא עו"ד כהן, תאפשר לו. זאת זכותו. כב' הש' שליו:

 16הפיסקה הראשונה של הפוסט אתה כתבת, אני אתה כבר בפיסקה הראשונה, לאחר  עו"ד כהן:

 17אקרא לך את הפיסקה הראשונה, לא כדי להוכיח שזה לא אמת. אתה כותב שביבי 

 18קרא לראש המוסד וביקש דרכון בשם בדוי לבנו יאיר נתניהו כמו מרגלים בנימוק 

 19 בטחוני. ואז אתה אומר, וכבר אתה אומר, זה נשמע הזוי.

 20 מרגלית אומר בכנסת מה אתה רוצה ממני? הזוי לחלוטין. אבל אם אראל ת:

 21 רגע אדוני, תשמע את השאלה שלו עד הסוף. כב' הש' שליו:

 22 בטח הזוי, אתה צודק. ת:

 23 מה השאלה? כב' הש' שליו:

 24 אראל מרגלית לא אמר את זה בכנסת, אתה ממציא. עו"ד כהן:

 25 מה? ת:

 26 הוא לא אמר את מה שאתה אומר.  ש:

 27 ן לך הערות ביניים, אתה נכנס לו. תסיים את השאלה שלך.אדוני, הוא נות כב' הש' שליו:

 28 גם יעל כהן פארן אמרה. ת:

 29 אז אני שואל אותך, זה כבר נשמע לך הזוי. עו"ד כהן:

 30 בטח הזוי. ת:

 31 לא אמיתי. מה זה הזוי? ש:

 32 מאפיה, לא הגיוני. ת:
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 1 מאפיה? יש הבדל עצום. ש:

 2 דרכון בשם בדוי? לא הגיוני.מי הוא? למה שיהיה לו  דרכן דיפלומטי?  מה זה? ת:

 3 זה נשמע לך לא אמת נכון? ש:

 4 הזוי, בטח. ת:

 5 אז אני רוצה לשאול. אם כבר זה נשמע לך הזוי, כבר בשלב, ש:

 6 אבל שאני אסתור את הבלוגרים? ת:

 7 מר בנימין, תענה לי לשאלות וכשאני מדבר אתה לא מדבר. ש:

 8 בהחלט. ת:

 9 בבקשה. ש:

 10 אני אכבד אותך. ת:

 11בבקשה. עוד פעם נחזור על השאלה. כבר לאחר הפיסקה הראשונה שקראתי אתה אז  ש:

 12 אומר זה נשמע הזוי, לא הגיוני.

 13 מסכים. ת:

 14 זה נשמע לך הזוי. ש:

 15 כל מה שקורה עם משפחת נתניהו הזוי. כל מה שקורה איתם! ת:

 16 אל תצעק. ש:

 17 סליחה, לא, אני פשוט, ברור שהזוי. כל המשפחה הזאת הזויה. ת:

 18 אולי אתה סובל מאיזה בעיות נפשיות? ש:

 19 אין לי שום בעיה, בוא תבדוק אותי. ת:

 20 אין לך בעיות נפשיות? ש:

 21 אני מרשה לבית המשפט לבדוק אותי. ת:

 22 אין לך בעיות נפשיות? ש:

 23 שום דבר. ת:

 24 אתה לא מקבל טיפולים נפשיים? ש:

 25 מה טיפולים? איזה טיפולים? ת:

 26 אדוני. עו"ד בן יצחק:

 27 .שום דבר ת:

 28 אתה יכול להתנגד. כב' הש' שליו:

 29 אני מתנגד. עו"ד בן יצחק:

 30 אבל הוא עונה לו כבר תשובות. אדוני בוא נתמקד בקו החקירה. כב' הש' שליו:

 31 אם זה נשמע לך הזוי, עו"ד כהן:

 32 אני מציע גם שב"כ התובע יתמקד בעניין, עו"ד בן יצחק:
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 1 לא להפריע לי. אם זה נשמע לך הזוי, עו"ד כהן:

 2 עו"ד כהן, אתה לא יכול להגיד לו לא להפריע, הוא מתנגד. הש' שליו: כב'

 3 הוא מפריע לי אדוני. עו"ד כהן:

 4אני לא מפריע לך, אני מתנגד. יש הליך בבית משפט שאתה שואל שאלה ועורך הדין  עו"ד בן יצחק:

 5של הצד השני יכול להתנגד. כשזה היה הפוך השתמשת בזכות שלך וכרגע אני 

 6 ת שלי.משתמש בזכו

 7 אבל הוא ענה כבר. עו"ד כהן:

 8 לא סובל מבעיות נפשיות. מר בנימין:

 9 מר בנימין, עו"ד כהן אתה מתבקש לא להעליב את העד.  כב' הש' שליו:

 10תודה. עכשיו אני רוצה להבין, אם זה נראה לך הזוי מדוע המשכת לכתוב? הפוסט  עו"ד כהן:

 11כתבת שזה נשמע הזוי ולא הגיוני. אז בוא נגיד אם הוא על עמוד ורבע, כבר בהתחלה 

 12 למה המשכת,

 13 בעת ההיא? ת:

 14 תקשיב לשאלה כי מישהו צריך להקליט. ש:

 15 תסיים, סליחה. ת:

 16יאיר נתניהו הוא עשיר גדול,  למה המשכת לכתוב דברים שלדעתי הרבה יותר הזוי? ש:

 17בנת הדרכון הדיפלומטי שלו הפך להיות תרגיל הונאה של נתניהו להעלמת מיסים, הל

 18הון וקבלת תשלומים מכל מיני בעלי אינטרסים שרצו לממן את ראש הממשלה 

 19בשוחד ובתרומות אסורות עד הסוף. יאיר מחזיק בחשבונות של מיליוני דולרים 

 20 ואירו במקלט מס, מסובך בפלילים. זה יותר הזוי מהפתח.

 21 מה השאלה לאדון? כב' הש' שליו:

 22 וי,למה המשכת, אם זה נשמע לך הז עו"ד כהן:

 23 אדוני השאלה צריכה להסתיים. אז למה? כב' הש' שליו:

 24כשהתפרסמו מסמכי פנמה חצי שנה לפני הפוסט שלי עו"ד ויינרוט כיכב שמה,  ת:

 25וניתאי, סליחה, ניתאי  INVESTMENTזיכרונו לברכה. ואחר כך מצאנו שם שמעון 

INVESTMENT 26מה ושמרון לימיטד. חברות שהיו, כשאתה עושה גוגל במסמכי פנ 

 27אתה מוצא את זה. אחר כך היה הבלוגר סילברסטיין שכתב על זה. הוא לא נתבע. 

 28אחר כך דודי לוי כתב על זה, הוא לא נתבע. אחר כך גלובס מפרסם שנגד ראש 

 29הממשלה יש הלבנת כספים. אני זוכר את האי ג'רזי. אני זוכר את מימרה. היה פה, 

 30. הכנסת דיברה על זה. כל העולם יש פה מספר פרסומים שאני שלחתי שיש דרכון זר

 31ואשתו דיבר על זה. אני הייתי בטוח בעת ההיא שזו אמת צרופה. ואם הוא היה פונה 

 32אליי אז הייתי מוחק באותה דקה כי אין דרך לבדוק את זה. אבל הוא לא פנה, הוא 
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 1חיכה לבג"ץ. כי לא עניינתי אותו עד אז. ולכן זאת תביעת השתקה אדוני. ולכן הם 

 2זירה פוליטית והביאו אותה לזירה משפטית כדי להצר את דרכיי הלגיטימית לקחו 

 3והדמוקרטית להילחם בשחיתות של משפחת נתניהו שאני מאמין בכל ליבי שטובה 

 4למדינת ישראל ואני לא רוצה להפיל את הליכוד. אני רוצה שיבוא ראש ממשלה נקי, 

 5 גם לליכוד מגיע. זאת אמונתי.

 6 לא להפוך את זה לאירוע בחירות. רבותיי, כב' הש' שליו:

 7מר בנימין, כתבו עליך, היתה כתבה, אתה בטח זוכר, משהו בסגנון המתנצל הלאומי.  עו"ד כהן:

 8 אומרים שכל הזמן אתה טועה ואתה מתנצל, נכון?

 9 אני מתנגד לשאלה. עו"ד בן יצחק:

 10 לא, הוא אמר כן. עו"ד כהן:

 11 מה זה מתנצל לאומי? אני לא מבין.  ת:

 12 אני אראה לך כתבה. ש:

 13 אדוני, יש פה הרחבת חזית. אני בכלל לא יודע על מה הוא מדבר. עו"ד בן יצחק:

 14 )מדברים ביחד(

 15אתה צריך לקצר את השאלה כדי לתת לו עובדה עובדה כדי שיאשר לך. אחרת הוא  כב' הש' שליו:

 16 יטען, אתה אומר לו כל הזמן אתה טועה ומתנצל. אז הוא מתנגד לזה.

 17 ר.זה שק ת:

 18 אדוני אני מתנגד. עו"ד בן יצחק:

 19 כתבו כתבה אחת שהיא הראתה סדרה של התנצלויות. עו"ד כהן:

 20 אתה יכול להציג לנו אותה עו"ד כהן? יש את הכתבה? עו"ד בן יצחק:

 21 אבל הוא הודה בזה. עו"ד כהן:

 22 אסופה של שקרים היתה שם. ת:

 23 אני לא יודע על מה הוא ענה.  אתה יכול להפנות אותנו לכתבה? עו"ד בן יצחק:

 24 אבל היתה כתבה כזאת? עו"ד כהן:

 25 אדוני אני מתנגד לשאלה.  עו"ד בן יצחק:

 26 אסופה של שקרים של חברים שלך. מר בנימין:

 27 אייבי, שנייה. עו"ד בן יצחק:

 28 רבותיי, אם צריך לעשות הפסקה בדיון נעשה. אני לא רוצה שתהיה פה מהומה. כב' הש' שליו:

 29 אדוני אין לי יותר שאלות. עו"ד כהן:

 30 אני מתנגד. אני רק שואל שאלה מאוד פשוטה. עו"ד בן יצחק:

 31 אין. יש חקירה חוזרת? כב' הש' שליו:

 32 יש. שאלה קטנה. הסתיימה החקירה הנגדית? עו"ד בן יצחק:
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 1 כן. בפרובוקציה והסתיימה. כב' הש' שליו:

 2 

 3 חק:מר אייבי בנימין משיב בחקירה חוזרת לעורך הדין בן יצ

 4אתה יכול להקריא לנו, אמרת שפרסמת את ההתנצלות שלך. אתה יכול להקריא לנו  עו"ד בן יצחק:

 5 משום שזה לא עלה. שוב את נוסח ההתנצלות?

 6 אני מאוד שמח להקריא את זה כי, מר בנימין:

 7 נוסח ההתנצלות שפורסם? כב' הש' שליו:

 8 שפורסם. עו"ד בן יצחק:

 9מקריא את ההקדמה של הפוסט, זה חשוב, אחרת לא נוסח ההתנצלות ככה. אני  ת:

 10הייתי עושה את זה. "בהמשך לשיחתנו הכנה והעניינית שהיא כמו בהליך גישור 

 11 לצרכי פשרה",

 12 אתה מקריא מאחד הנספחים של התצהיר שלו? או מהפרסום האחרון? כב' הש' שליו:

 13 גם הפרסום האחרון. עו"ד בן יצחק:

 14 מנספחי התצהיר. אוקי, בבקשה.האחרון, זה לא  כב' הש' שליו:

 15"לצרכי גישור ופשרה ואין לעשות הכל ההליך שניהלנו שום שימוש שאני אפילו לא  ת:

 16עורך דין ולא מיוצג. ניסחתי נוסח התנצלות שאני מבקש שתשקלו בחיוב ותאשרו. 

 17תסירו כל דרישה אחרת לרבות הוצאות ואני מצידי אפרסם התנצלות, אמצא את 

 18 אותו".הפוסט ואמחק 

 19 אבל רבותיי, אתה מקריא לי מאחד הנספחים של אז. כב' הש' שליו:

 20 לא, ההתנצלות. אני אדלג. ת:

 21 אז תגיע להתנצלות. כב' הש' שליו:

 22 התנצלות מלאה, אני מוכן להקריא אותה לכבוד יאיר. התנצלות מלאה מכל הלב. ת:

 23 סליחה אדוני, זה כתוב בתצהיר שלו. זה שאלה חוזרת? עו"ד כהן:

 24-"אני מתנצל בשמחה ומעומק ליבי כי ככה צריך לנהוג איש של אמת. לפני כשנה ב :ת

 25פרסמתי פוסט בפייסבוק שכלל טענות נגד יאיר ואביו, ראש ממשלת  12לאוגוסט  12

 26ישראל בנימין נתניהו. הסתבר לי לאחר פנייה שקיבלתי מהשניים כי ייתכן 

 27י לפרסום איתו בדקתי את והסתמכתי על פרסום שמעולם לא הוכח והמקור העיקר

 28הדברים, דודי לוי, לא יודע אפילו להוכיח אותו. לכן כאיש אמת מסקנתי אחת, 

 29הפרסום הזה ככל הנראה היה שקרי. אני מתנצל בפני יאיר נתניהו ואביו ראש 

 30ממשלת ישראל בנימין נתניהו. מצטער על הנזק ועוגמת הנפש שפרסום מיותר זה 

 31אמת בעתיד. לבקשתכם העניינית והצודקת  גרם להם. אמשיך להשמיע דברי
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 1לאוגוסט נמחק". ועשיתי את זה כדי שחלילה גם לא  12ובהסכמה הפוסט מיום 

 2 יקפוץ עוד פעם ויגרום נזק מתמשך.

 3תודה רבה אדוני. תמה מסכת הראיות. אפשר לסגור את ההקלטה. אנחנו נמשיך  כב' הש' שליו:

 4 בפרוטוקול הידני.

 5 
#<12># 6 

 7 החלטה

 8 

 9 . 79.78.72טה בפרוטוקול הדיון מיום ראה החל

 10 . 87.8.70למתן פסק דין ליום תזכורת 
#<12># 11 
 12 

 13 במעמד הנוכחים. 7927828970, ב' טבת תשע"טניתנה והודעה היום 

 14 

 
 

 שופט, שליו אבי

 15 
 16 חזן מיכל ידי על הוקלד


