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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2, על 20-01-67104, אנחנו בתיק פלילי 4.10.2021בוקר טוב, היום   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 3 הדוכן העד אילן ישועה, בוקר טוב לך.

 4 בוקר טוב.  ת.

 5 מי חוקר היום? עורך דין חן?   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6 כן, גברתי, בוקר טוב. עו"ד ז'ק חן:

 7 אוקיי, בוקר טוב.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 8 נתחיל בלהגיש עותקי המוצגים. ז'ק חן: עו"ד

 9 עד?  1295-אנחנו מ פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 10 היום? עו"ד ז'ק חן:

 11 לאן הגענו? לא, בתיק המוצגים. בכלל לאן הגענו?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 12 . 1295-היה האחרון, אנחנו מתחילים ב 1294-ל עו"ד ז'ק חן:

 13 . 1460מה האחרון?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14אנחנו גם נגיש לא היום, זה נמצא בהכנה קלסר שמרכז מיילים בעיקר  עו"ד ז'ק חן:

 15מהחומר החדש, עורך דין בן צור הגיש באמרה הקודמת שני כרכים של 

 16חומר מתוך החומר החדש שלא חקרנו עליהם ולא נחקור עליהם גם אנחנו. 

 17יש גם מיילים, אותם שני כרכים  מה שנשאר זה מיילים כי בחומר החדש

 18ובאסמס והכרכים הנוספים שנגיש הם  וואטסאפהיו רק התכתבויות ב

 19 מתוך המיילים.

 20 אוקיי.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 21 זה בהכנה, אנחנו נגיש את זה במהלך השבוע. עו"ד ז'ק חן:

 22ש קלסר מוצגים מסומנים בסדר גמור. טוב, אז לפרוטוקול הוג פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 23 . בבקשה. 1460נ/עד  1295נ/
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 1  משלימה העד אילן ישועה לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות עורך הדין ז'ק חן בחקירה נגדית

 2 בוקר טוב, מר ישועה. עו"ד ז'ק חן:

 3 בוקר טוב. ת.

 4בתחילת החקירה שלי היום אני רוצה שלוש נקודות להשלים איתך  ש.

 5דין בועז בן צור, בסדר? שרשמתי, נחלוף עליהם  בעקבות החקירה של עורך

 6, הוא 27.3.14מהר אני מקווה. ראשית, עורך דין בן צור הציג לך מייל מיום 

 7, אני מזכיר, זה בנושא של פואד בן 1120נ/סומן, אני אומר לפרוטוקול, 

 8אליעזר זיכרונו לברכה, מייל שמעבירה העוזרת שלו איילת אזולאי, אתה 

 9 זוכר? 

 10 בגדול, אני לא... זוכר ת.

 11לא כלל את  1120נ/בעניינו של פואד אליעזר, העניין הוא שהמייל שהוגש  ש.

 12התגובה של מר אלוביץ', אז אני רוצה להגיש כדי להשלים את שרשור 

 13 . 1295נ/המייל עם התגובה של מר אלוביץ'. כבודכם, זה 

 14 אוקיי.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15אבל בלי התשובה של מר  1120את המייל הזה שהוא מייל  הציגו לך עו"ד ז'ק חן:

 16 אלוביץ' למעלה שעכשיו מסומנת על המסך. אתה רואה?

 17 כן. ת.

 18אמר מר אלוביץ' בתגובתו כאשר הוא מעביר לך את מה שמזכירתו קיבלה,  ש.

 19מאיילת אזולאי שהפכתם להיות צהובון זול ומעצבן, ופה הוא מביע את 

 20התלונה שהוא קיבל דרך המזכירה לגבי מה  העמדה האותנטית שלו לנוכח

 21 מפריע לו, נכון? 

 22כך כתוב, אתה רוצה שאני אקרא מה כתוב? לתת חוות דעת מה הוא  ת.

 23 חושב?
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 1לא, לא מה הוא חושב. אני אומר מה כתוב, אני אגיד לך מדוע אני אומר לך  ש.

 2את זה ומדוע אתה מהסס פה טיפה. משום שבעדות לפני שאנחנו ראינו את 

 3אתה אמרת ששאול אמר לך בעבר לאתרג את מר בן אליעזר זיכרונו  זה

 4 לברכה לקראת הבחירות לנשיאות, נכון?

 5 נכון. ת.

 6אוקיי. אל מול האמירה הזאת שלך בעל פה שאנחנו שומעים אותה פה  ש.

 7בפעם הראשונה אחרי עשרות ישיבות ואנחנו, אין לה זכר באלפי עמודים 

 8שונה ששמענו אותה פה בבית של החקירות שלך במשטרה, פעם רא

 9המשפט, זה היה ביום רביעי האחרון, יש לנו מה באמת מפריע לו כתוב, 

 10הפכתם להיות צהובון זול ומעצבן, זה עצבן אותו, אותה פניה שהוא קיבל 

 11דרך המזכירה שלו, ולכן אני מציע לך, אני מציע לך שמכיוון שלא הזכרת 

 12בעשרות ישיבות בבית  את זה עד כה לא בחקירות שלך במשטרה, ולא

 13משפט את אותו אירוע שכמובן תפס את כותרת אותו יום, ידעת מה אתה 

 14 עושה, אל מול הכתוב שאני מציג לך עכשיו, מדובר בהמצאה בלויה שלך.

 15טוב, מה שאתה אומר זה לא נכון, אתה יודע, לא אמרתי גם בחקירה  ת.

 16ות כמה פעמים הראשית ולא יודע, זה שאני אוכל חביתה אבל אכלתי חבית

 17בחיים, מה זה קשור? שוב, בהקשר של בחירות לנשיאות היו מספר אנשים 

 18שרצו לאתרג אותם ואני לא התחלתי את חיי עם שאול או את שיחותיי עם 

 19שאול בתוך המייל הזה, כל פעם לוקחים איזושהי נקודה אחת ואומרים 

 20זאת האמת והאמת כולה, היא מציגה משהו שהוא אמר באותו יום, 

 21שאול נקט להצדיק את מה שהוא מבקש, אמרתי לך כבר גם  - -לפעמים 

 22בעבר, הרבה פעמים אחרי שהיה נרטיב כזה האמת בצבצה באמירות 

 23אחרות לפני, אחרי באמירה כללית, מה יש לי להמציא? פואד היה מועמד 
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 1לנשיאות, פואד בשלב מסוים נוטרל מזה, ניהל איתי שיחות שבהם הוא 

 2את המועמדים האלה, צריכים למצוא מי זה האקדוחן, אמר מישהו מנטרל 

 3אני זוכר כי זה היה ביטוי שקצת היה מוזר, הפתיע אותי שאומר את זה. 

 4בהקשר הזה נשאלתי על ידי מר בועז בן צור ובהקשר הזה עניתי את מה 

 5 שזכרתי. 

 6אני אזכיר לך גם שבחקירות שלך, תראה, מר ישועה, התשובה היא מאוד  ש.

 7, אני אמרתי לך והטחתי בך שאתה המצאת את זה אל מול מאוד ארוכה

 8הכתוב אל מול זה שלא הזכרת את זה במילה באלפי עמודי חקירות שלך 

 9במשטרה, ובעשרות ישיבות שלך בבית משפט וזה אירוע שקשור בטבורו 

 10לנטען בכתב האישום, עכשיו שים את זה בצד, התשובה היא כן או לא, 

 11אתה יכול לקצר עדיף, ככה אני מציע. אבל  נתת לו או לא, אני מציע אם

 12 כמובן אני לא אקטע אותך בתשובות שלך, בסדר? 

 13 בסדר. אתה שואל אם המצאתי את זה? את התזה שהוא... ת.

 14 זו הייתה השאלה הקודמת שלי, כן? ש.

 15 לא. ת.

 16 יפה, אז לא צריך את כל הנאום הארוך ואז נקצר את היום. ש.

 17 סליחה.  ת.

 18ל, זה הצעה שלי, אני כמובן לא אקטע אותך בכל מה לא צריך להתנצ ש.

 19 שתרצה לומר.

 20 תודה. ת.

 21אני אגיד לך, הקושייה מתעוררת במיוחד משום שאנחנו כן מוצאים אזכור  ש.

 22לנושא הנסיעות בחקירות שלך וכשעולה נושא הנסיעות בחקירות שלך 

 23אתה לא מעלה את שמו של פואד בן אליעזר ולו במילה, ולא אומר ששאול 
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 1ביקש ממך לאתרג אותו, זה לא שלא עולה או שלא שאלו אותך, דיברת על 

 2נושא הנשיאות בחקירות שלך ופואד בן אליעזר לא עלה שם ולו במילה, מה 

 3 קרה? שכחת?

 4א', בהחלט יכול להיות שבתוך רצף של חקירות ששואלים אותי על דברים,  ת.

 5 אינני זוכר את השאלה המדויקת.

 6 תה רוצה? אז אני אזכיר לך, א ש.

 7בוודאי, רגע, אבל שניה, אני אגיד עד הסוף את זה וזה אפילו יותר טוב לך.  ת.

 8יכול להיות ששואלים אותי משהו ואני לא נותן עכשיו איזושהי תשובה 

 9אנציקלופדית מקיפה של הכל, קודם כל אולי בגלל סדר החשיבות, וחלקו 

 10 גם בגלל שיכול להיות שאני לא זוכר, כן.

 11 יא לא שאלו, זה היה ביוזמתך הסיפור.התשובה ה ש.

 12 אוקיי. ת.

 13וביוזמתך הסיפור היה קשור באשת הנשיא המנוחה, אשת הנשיא ריבלין  ש.

 14ואז סיפרת להם את הסיפור אם אתה זוכר שקשור בגברת נתניהו ואשת 

 15 הנשיא, נכון? 

 16 לא זכרתי שזה היה בחקירה. ת.

 17 אנחנו חרשנו, סרקנו. - -אז אני  ש.

 18 סדר.בבקשה, ב ת.

 19 זה היה ההקשר של הנשיאות שעלה בחקירות שלך, ההקשר היחיד.  ש.

 20 ההקשר של ראש הממשלה היה נגד ריבלין.  ת.

 21 נכון.  ש.

 22 בסדר, אוקיי.  ת.

 23 אוקיי, פואד לא עלה.  ש.
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 1 האחד לא סופר את השני הרי. ת.

 2  - -אני חושב ש  ש.

 3מדוע מישהו היה נגד אחד והוא היה בעד אחרים זה החלק השני של  ת.

 4הסיפור שלא סיפרתי את כולו, מה גם שאתה אומר שלא נשאלתי, אבל לא 

 5 המצאתי את זה. 

 6 לא נשאלת הרבה דברים.   ש.

 7 בסדר. ת.

 8השאלה היא באופן אותנטי כאשר אתה בא למשטרה ואתה נחקר בנושא  ש.

 9האישום ואתה מספר לנו על אירועים, הזה שנמצא היום בליבת כתב 

 10האירוע היחיד שאתה קושר לנשיאות הוא אותו אירוע. עכשיו זה בכל מה 

 11שקשור לחקירות שלך במשטרה. לגבי ההתכתבויות, אתה זכרת יפה, נתת 

 12רמז כאן על האקדוחן ומי מחסל את המועמדים, אני רוצה עכשיו להזכיר 

 13 לך את הקונטקסט, בסדר? שנדייק גם פה.

 14 בבקשה. ת.

 15הקונטקסט הוא כזה, ואם צריך נראה לך, אני רוצה בעניין הזה לקצר, אבל  ש.

 16אם צריך אני אראה לך, תאשר לי את מה שאני אומר, הקונטקסט הוא 

 17ממש זמן קצר לפני הבחירות הודיע פואד בן אליעזר זיכרונו  9.6-כזה שב

 18ואז מה  לברכה שהוא מושך את מועמדותו בעקבות פרסומים שהיו נגדו,

 19ששאול מדבר איתך בהתכתבויות זה להעלות טור, אגב משיכת המועמדות 

 20 הנשיאות, אתה זוכר? - -שלו שידבר גם על וויתור 

 21 כן. ת.

 22כן. ואגב כך יש לכם את השיח על מי מחפש את פואד, מי האקדוחן  ש.

 23 שמחסל את המועמדים, נכון? 
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 1שם, אני לא זוכר  כנראה שזה השיח של האקדוחן שם אם אתה אומר שזה ת.

 2  - -בדיוק איפה היה כל 

 3ההתכתבות, כבודכם, אני רק אומר לפרוטוקול, אני לא אתעכב איתו כי  ש.

 4לרול הישן וזו התכתבות  5177אני רוצה לחלוף על זה מהר, היא משורה 

 5בין מר אלוביץ' לבין העד. הצגתי לו את התובנה שלי  9.7.14, 7.6בין ימים 

 6ום פנים ואופן אין בכל ההתכתבות הזאת אמירה לגבי מה שהיה שם, בש

 7של מר אלוביץ' שלפיה פואד בן אליעזר זיכרונו לברכה מאותרג ויש לדאוג 

 8לו או שמשתמע דבר כזה. זאת אומרת הקונטרס שם, אנחנו לא צריכים 

 9אני הצגתי לו את התזה המרכזית,  - -את העד, הוא יוכל לסכם על מה ש 

 10שלמה אחת. ההשלמה השנייה זה שהציג לך אני אתקדם. אז זו הייתה ה

 11 22.11.12-עורך דין בן צור ביום האחרון בחקירה הנגדית התכתבות מיום ה

 12כבודכם, אני אומר לפרוטוקול. המשפט שהציג לך  678מהרול הישן, שורה 

 13מהרול הישן, המשפט שהוא הציג לך שם היה בוקר  678שם היה, השורה 

 14 טוב, אתה כותב.

 15 ?2012-ב ת.

 16בוקר טוב,  678הקריא לך עורך דין בן צור את השורה, שורה  22.11.12-ב ש.

 17, ברק היה וואלהאתה כותב לשאול אלוביץ', שטייניץ בשידור ישיר ב

 18 בטלפון, שלי כבר עולה, נכון? אתה זוכר את זה?

 19 כן, זוכר. ת.

 20תגובתך לקטע הזה הייתה בשאלה של עורך דין בן צור שהטיח בך שאתה  ש.

 21, התגובה שלך הייתה שאול וואלהכל הפוליטיקאים שבאים להתעניינת ב

 22אמר לי לאתרג פוליטיקאים, זו הייתה התשובה שלך, נכון? אתה רוצה 

 23 לשנות אותה?
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 1פוליטיקאים  - -לא קשור לשנות או לא לשנות, מה שנראה פה זה לדעתי  ת.

 2שונים, אני לא חושב שהוא אמר לי את ברק לאתרג, אני לא חושב שהוא 

 3אחד מהם, כן. מה זה לאתרג? הוא היה אחד  - -לי את שלי, שתיים אמר 

 4 הדוברים. 

 5קודם כל אני שמח שאתה מדייק עכשיו, תודה, כבר יש לנו שניים פחות. אז  ש.

 6אני שמח שאתה מדייק כי התגובה שלך לעורך דין בן צור הייתה אחרת, 

 7 היא הייתה באופן גורף שאול אמר לי לאתרג פוליטיקאים.

 8 בר הספציפי הזה?לד ת.

 9 לדבר הספציפי הזה.  ש.

 10 אתה יכול להפנות? עו"ד יהודית תירוש:

 11אני לא יכול להפנות כי זה היה פרוטוקול של יום רביעי האחרון, אבל  עו"ד ז'ק חן:

 12רשמנו את הדברים, אני רשמתי את הדברים, ככל שאני לא מדייק לא יהיה 

 13 ערך גם לתשובה של העד. 

 14 הכל בכפוף לפרוטוקול. ם:כבוד השופט משה בר ע

 15 הכל כפוף לפרוטוקול. עו"ד ז'ק חן:

 16יותר מזה, אם אדוני מתכוון גם בהמשך לשאול שאלות תוך הפנייה  כבוד השופט משה בר עם:

 17לפרוטוקול יש להניח שאדוני מצויד במקום ובאזכור המדויק כדי למנוע אי 

 18 הבנות. 

 19 הסברתי כי זה היה ביום רביעי.לא, אין לי, אדוני, זה בדיוק מה ש עו"ד ז'ק חן:

 20 אה, הבנתי, זה עדיין לא יצא.  כבוד השופט משה בר עם:

 21 בכל מקום שאני אפנה לפרוטוקול שיש לנו, שקיבלנו כבר, אני כמובן אפנה. עו"ד ז'ק חן:

 22 טוב, אני מבין.  כבוד השופט משה בר עם:

 23 אני אפילו אקרין על המסך. אבל זה מה שאמרת. עו"ד ז'ק חן:
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 1 אם אמרתי בתגובה לשאלה הזאת. ת.

 2  - -בתשובה לשאלה הזאת  ש.

 3 - -אם אתה מדייק והתגובה לשאלה הזאת זו התגובה שלי אז  ת.

 4  - -אז אתה מדייק עכשיו  ש.

 5לא, אז אני אולי קצת לא מבין אפילו את התשובה של עצמי אם זה מה  ת.

 6ול שאמרתי. היא לא קוהרנטית לשאלה, עוד פעם, אני מעדכן את שא

 7בקשר למה שקורה, נדמה לי שזה סביב האולפן החדש שפתחנו לקראת 

 8ואז הפוליטיקאים רואים מצלמה הם מתחילים  2013הבחירות של 

 9להתייצב, זה הכל, שטייניץ' היה בשידור ישיר, אני אומר לו ברק היה 

 10עלה  - -אין טלפון, זה לא בטלפון  - -בטלפון, יכול להיות שזה בטלפון 

 11  - -הכוונה, אני מדווח על ההתחזקות שלנו כאתר חדשות, לא לשידור, זה 

 12לקרוא אנחנו יודעים, מר ישועה, הצגתי לך מה אמרת בתשובה, אתה  ש.

 13מדייק עכשיו את התשובה, אתה אומר, אתה לא מדבר על האנשים האלה 

 14 באופן ספציפי כאשר אמרת ששאול אמר לך לאתרג פוליטיקאים. 

 15אתרוג או לא אתרוג, שטייניץ קשור לזה שהוא שטייניץ לא היה קשור ל ת.

 16 היה דובר, שהיה נשלח הרבה פעמים לייצג את עמדות ראש הממשלה.

 17 וברק? ש.

 18 ברק ושלי לא. ת.

 19אז דייקנו את זה, אני רוצה לדייק יותר, כי היה נדמה לי גם בפעם  ש.

 20 הקודמת.

 21 דרך אגב, זה לא אומר ששאול לא אמר לי לאתרג פוליטיקאים. ת.

 22 ולכן אני עוזב את הנקודה, מר ישועה, אני ממשיך איתה. ש.

 23 בבקשה. ת.
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 1 בסדר? קודם כל ביררנו ביחס לשורה הזאת. ש.

 2 אוקיי. ת.

 3עכשיו לגבי האמירה הכללית, זה לא אומר ששאול לא אמר לי לאתרג  ש.

 4פוליטיקאים, בשולי התשובה שלך אתה היה נדמה לי שאמרת משהו, רגע, 

 5החדש שהקימו אז, עלה בך הרהור, אני מציג לך,  אבל זה היה עם האולפן

 6 , נכון? 2013נכון, נפתח אולפן, ערב בחירות 

 7 נכון. ת.

 8והיה לך מאוד מאוד חשוב שיבואו פוליטיקאים לאולפן להתראיין אבל זה  ש.

 9 כל הרעיון.

 10 נכון. ת.

 11לדוגמה למציאות קצת יותר מורכבת מזה החד מימדית  - -נכון, ולכן אם  ש.

 12כאן באמירות שלך, שאול אמר, שאול אמר, שאול אמר, אתה שמוצגת 

 13 כמנכ"ל האתר שהרעיון של האולפן היה רעיון שלך, נכון?

 14 כן. ת.

 15 רצית בהצלחתו, נכון?  ש.

 16 כן. ת.

 17יראיין פוליטיקאים שעלולים להגיע לאולפן,  - -והיה לך עניין שהרמקול  ש.

 18 נכון? 

 19 כן.  ת.

 20כן, תודה. ולכן אנחנו לא זקוקים לאמירה של שאול תאתרג פוליטיקאים,  ש.

 21אמירה כללית שאתה אומר זה לא ששאול לא אמר לי אלא באופן ישיר יש 

 22לנו את המציאות הפשוטה, לך היה אינטרס שיעלו פוליטיקאים לרגל 

 23 לאולפן, נכון? ככה ביד נותנת. 
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 1 נות למה שאתה אומר.כן, רק אני אומר עוד פעם, אם מותר לי לע ת.

 2 בוודאי, איזה שאלה.  ש.

 3זאת אומרת, הלוגיקה לא ברורה לי עד הסוף איך זה שאני מקים אולפן  ת.

 4יהיה גוף חדשות קשור לתכנים של מה שיקרה אחר כך  וואלהורוצה ש

 5בראיון שזה קשור לאתרוג, אלה שני דברים שחיים אחד, יכולים לחיות 

 6בקשתי לאתרג אינה נסתרת על ידי אחד לצד השני, לכן האמירה שהת

 7  - -העובדה שרציתי להקים גוף חדשות שיש לו גם אולפן. אינני מבין את 

 8הרי את האמירה הזאת אתה אמרת גם בשורה הזאת שעורך דין בן צור  ש.

 9הקריא לך, עכשיו אני מראה לך, אז מסתבר שזה לא רלוונטי לתשובה 

 10מצטט לך נכון את הדברים ואתה לא מבין את התשובה שלך בהנחה שאני 

 11 שאמרת. 

 12 מקבל. ת.

 13אחר כך אני בא ואני מראה לך את האינטרס האישי והפרטי שלך אתה  ש.

 14אינטרסים, זה בכלל לא השאלה, אני חוקר על  - -אומר אבל זה לא עולה ש 

 15האירוע הזה ואני מראה דרכו איך כל דבר אתה זורק למיכל הכיבוי 

 16 -מקום שיש לך אינטרס לגיטימי וקשר ו שקוראים לו שאול אלוביץ', גם ב

 17 כדי לחזק אותו. וואלהוטוב, שלהביא פוליטיקאים לאולפן  -

 18 אין לי מה להוסיף לתשובתי. ת.

 19, זה המסמך הבא, 1296נ/תודה. עכשיו תראה, אני מבקש להציג לך את  ש.

 20כבודכם. רק כדי להשלים את התמונה הזאת ולהראות שהעניין שהיה לך 

 21-לא תמצא באותה שורה שאתה דיווחת למר אלוביץ' אלא בבפוליטיקאים 

 22אתה כותב  19.11-אתה כותב לגבי להב, לימור לבנת פה על הגג, ב 18.11

 23סילבן  20.11-שלום ודני דנון, ב - -לגבי להב שוב שמתוכננים למשדר אחר 
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 1באותו יום מירי רגב על  21.11-זהבה גלון פה, ב 21.11-שלום כבר על הגג, ב

 2 ומר זה ברוח מה שהצגתי לך קודם, נכון? הגג, כל

 3 אינני מבין, מה זאת אומרת רוח הדברים?  ת.

 4היה לך עניין ודיווחו לך, סליחה, אני הצגתי לך שאתה כתבת זה, הפוך,  - - ש.

 5 כתבו לך, דיווחו לך מי מגיע. 

 6 בסדר. ת.

 7 בסדר?  ש.

 8ות ורצינו בנינו אולפן, בנינו את האולפן כי פוליטיקאים אוהבים מצלמ ת.

 9 שפוליטיקאים יבואו, כן.

 10 בסדר, ודיווחו לך. ש.

 11 כן. ת.

 12יפה, באופן שיטתי וסיסטמתי. עכשיו אני עובר להשלמה השלישית, ואז  ש.

 13. 1297נ/-אני מפנה כבודכם ל 19.11.12אני אעבור לחקירה כסדרה. ביום 

 14אתה כותב לאמנון ליברמן שהוא יועץ התקשורת של השר סטס 

 15 ן? מסישניקוב, נכו

 16 כן. ת.

 17 מישראל ביתנו. ש.

 18 כן. ת.

 19אתה כותב לו הסקר יעלה בשלוש, אשלח לך לינק, ומיד אחר כך האם  ש.

 20, מתנהל בסדר, והוא עונה לך וואלההעורך יצר איתך קשר לגבי הכתבה ב

 21סיימנו את השיחה לפי כשעה, הלך טוב, תודה רבה. אתה זוכר את האירוע 

 22 הזה?

 23 ות.כן, דיברנו עליו גם בחקיר ת.
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 1 לא, לא דיברנו עליו. ש.

 2 אוקיי.  ת.

 3 זה אירוע שלא דיברנו עליו. אז אתה זוכר? אמרת כן.  ש.

 4 כן, בגדול, זאת אומרת אני נזכר. ת.

 5 אתה נזכר, אני מזכיר לך. ש.

 6 בסדר, לא דיברנו על סטס אני מתכוון. ת.

 7  - -הבנתי. את אמנון ליברמן אתה  ש.

 8 גם דיברנו על זה פה. ת.

 9 לא בהקשר של האירוע הזה, לא מה שאני מציג לך עכשיו. זה חדש.  ש.

 10 לא חשוב אם דיברנו או לא דיברנו, אתה זוכר?  עו"ד יהודית תירוש:

 11 חדש, חדש, הכל חדש. עו"ד ז'ק חן:

 12 כן, אני זוכר שהוא היה דובר שלו, כן.  ת.

 13אתה זוכר שהוא היה דובר שלו, אתה זוכר שאתה היית איתו ביחסי  ש.

 14 כרות עוד לפני כן, נכון? הי

 15 אני לא זוכר אותו. ת.

 16 אתה לא זוכר, טוב, אנחנו ניזכר אחר כך. ש.

 17 בסדר. ת.

 18ובכל מקרה מהאופן שבו מתחילה השיחה הסקר יעלה בשלוש אשלח לך  ש.

 19, דברים שאתה וואלהלינק, והאם העורך יצר איתך קשר לגבי הכתבה ב

 20 ביניכם, נכון? כותב לו, אז אני מניח שהיו שיחות קודמות 

 21 לפחות שיחה אחת. ת.

 22 מן הסתם. ש.

 23 כן, וודאי. ת.
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 1תראה כותב לך אמנון ליברמן עלה אייטם נהדר, הריאיון עם סטס,  2:37-ב ש.

 2אם אפשר לשלב במסגרתו את הסרטון בכפוף לשיקולי המערכת כמובן, 

 3אעריך זאת מאוד ואתה עונה לו יופי. עכשיו אתה נזכר עוד קצת על מה 

 4ריאיון עם סטס מסישניקוב בחודש נובמבר אחרי שהכריזו על  מדובר?

 5 הבחירות ואתה פועל לבקשת אמנון ליברמן לתת לו במה.

 6אני זוכר את כל הסיפור של סטס והריאיון איתו וגם הייתה פגישה איתו  ת.

 7 דרך אגב, הייתה לי גם פגישה איתו.

 8 עם מי? ש.

 9 עם סטס. ת.

 10זה זה ניר שלום ואחרי זה גם דיווחתי  אוקיי, ומי שבנה את זה ותפר את ש.

 11זה עובד של שאול שמונה על ידי שאול להיות מולי - -לו, שזה היה בסדר 

 12קצין קישור בעיקר לענייני מוזס וגם לחיבור לפוליטיקאים שלי והוא אמר 

 13 לי מה שניר מבקש זה כאילו אני, זו הייתה אחת הבקשות.

 14 נכון.  ש.

 15 דיווחתי לו על ביצוע. ת.

 16דיווחת לו על ביצוע, מצוין, לא מתווכח איתך, אתה גם צודק פה. אני ו ש.

 17. וזה האייטם 1299רוצה רק להציג את הריאיון עם השר מסישניקוב, זה 

 18הנהדר, הריאיון עם השר מסישניקוב שאמנון ליברמן מדבר איתך עליו, 

 19 נכון?

 20 כן, אני מניח. ת.

 21 , אתה רואה? זה אותו תאריך. 19.11-כן, זה ה ש.

 22 מתאים, כן. ת.
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 1אני  4.12-אוקיי. בחומר החדש אנחנו רואים גם שכמה שבועות אחר כך ב ש.

 2, כבודכם, אמנון ליברמן מעביר לך הודעה לעיתונות, לא 1300נ/-מפנה ל

 3 נקרא את כולה. 

 4 ? 1298מה היה  עו"ד יהודית תירוש:

 5 . 1298אה, סליחה, אני קפצתי על  עו"ד ז'ק חן:

 6 ה, אין בעיה, אם לא הגשת.א עו"ד יהודית תירוש:

 7לא, לא, הוגש לשופטים, את צודקת, נעשה איזושהי הערה מתודית, מכיוון  עו"ד ז'ק חן:

 8שאת לא יודעת מה שיש אצל השופטים גם אם אני מדלג על מוצג אני אגיד 

 9. 1298-לך אותו, ותודה שאת מפנה את תשומת הלב, נחזור אם אפשר ל

 10 .1298במוצג בפני כבודכם 

 11 כן, יש לנו הכל.  פלדמן: -שופטת ר' פרידמן כב' ה

 12אם אפשר להגדיל אותו טיפה, פה לירון מרוז, עורך המשנה מדווח לך על  עו"ד ז'ק חן:

 13של העסקים  - -אותו אייטם עם מסישניקוב, האייטם באוויר, ראשית ב 

 14עם תמונה שלו, יהיה שם כמה שעות ואחר כך יעבור לראשית בתיירות 

 15מחר, תיירות כי הוא היה שר התיירות, בסדר? תודה עורך בהום פייג' עד 

 16דין תירוש, אני דילגתי על זה. אז אתה גם מקבל דיווח לגבי אותו אייטם 

 17 נהדר, נכון?

 18 כן. ת.

 19. אתה מקבל הודעה 1300נ/-כן. כמה שבועות אחר כך, אני חוזר ל ש.

 20לתקשורת מאמנון ליברמן בדבר פרישתו של השר סטס מסישניקוב 

 21 ם הפוליטיים, נכון? מהחיי

 22 כן. ת.
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 1ובאמת אנחנו רואים שההודעה לתקשורת הזאת עולה גם היא בדיווחים  ש.

 2על פרישתו של סטס מסישניקוב מהחיים הפוליטיים,  וואלהשיש באתר 

 3   נכון?

 4 איפה אנחנו רואים? ת.

 5אוקיי, אני אומר לך, לא הבאתי את הכתבה, זה מופיע שם, הורדתי אותה  ש.

 6קצר, אני אומר לך וחברתי תבדוק אותי בתוך החוזרת, פשוט כדי ל

 7על פרישתו של סטס  וואלהההודעה לעיתונות הזאת מופיעה בידיעה של 

 8 מסישניקוב, למה הוא חשב להעביר את ההודעה לעיתונות הזו אליך? 

 9כי הוא ידע בהמשך למה שהיה לפני זה, אני לא יודע, או שהעביר את זה  ת.

 10לשאר ורצה לוודא, אני מתאר לעצמי שזה הועבר  אליי והעביר את זה גם

 11שהוא  introduction-לכולם גם בצורה רגילה או בגלל שהיה בזמנו את ה

 12 קיבל מניר שלום. 

 13ופה אתה עושה לו לצורך העניין את אותו שירות של קבלת הודעות  ש.

 14גם שמדובר באדם הפורש  וואלהלעיתונות ממנו והטמעתם בידיעות באתר 

 15אתה לא עושה את זה כדי לקבל ממנו משהו,  ליטיים, נכון?מהחיים הפו

 16  נכון?

 17 אני גם לפני זה לא עשיתי את זה כדי לקבל ממנו משהו. ת.

 18 בסדר, אבל עכשיו אתה לא עושה בשביל לקבל ממנו משהו. ש.

 19 גם עכשיו אני לא עושה את זה. ת.

 20 גם עכשיו אתה לא עושה את זה כדי לקבל ממנו משהו. ש.

 21 א את ההוראות של הבוס שלי, זה הכל.אני ממל ת.

 22כן, ההוראה של הבוס שלך סטס מסישניקוב פורש, אז בוא נפרסם את דבר  ש.

 23 פרישתו.
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 1 - -הבוס שלי  ת.

 2 נתן הוראה כללית. ש.

 3הבוס שלי נתן לי הוראות ספציפיות, זה לא הוראות כלליות, לגבי סטס אני  ת.

 4 ה מאוד ברורה.מסביר שוב, עוצמת ההנחיה לגבי ניר שלום היית

 5הבנתי, תגיד לי, איך אתה מסביר את זה שכמו בעניינים האחרים  ש.

 6שהראיתי לך הבוקר אין מילה וחצי מילה בחקירות שלך על סטס 

 7 מסישניקוב ואמנון ליברמן? לא מצד החוקרים ולא מצידך, דבר וחצי דבר?

 8 טוב. ת.

 9 אין.בקשת סיפור דרך ניר שלום בהוראות שאול אלוביץ' פשוט  ש.

 10 מצד החוקרים אתה תשאל אותם בטח, ומצידי. ת.

 11מצד החוקרים אני יודע את התשובה, את התשובה שלך אני מעוניין בה  ש.

 12 עכשיו. 

 13תראה, אתה נמצא בחקירה, אתה נשאל על שאלות, אתה בדרך כלל עונה  ת.

 14א' אני לא זכרתי את המקרה הזה, זה היה דיי אנוקדוטלי, -על שאלות ו

 15 הוא היה חד פעמי, אנוקדוטלי, לא זכרתי אותו.הסיוע לסטס 

 16 לא זכרת. ש.

 17וכששאלו אותי את השאלות אז עניתי מה שנשאלתי, אני לא יודע, לא  ת.

 18 הייתי אמור אז לתת.

 19אני רוצה להתנגד אחרי שהעד סיים להגיד. חברי דווקא בנקודה הזאת  עו"ד יהודית תירוש:

 20 בפני העד. בחר שלא להציג לו את הכתבה לעד, אבל מניח

 21 הוא הפנה קודם לכתבה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 22מה? לא, הכתבה עכשיו על סטס, על הפרישה של השר סטס לא הגיש אותה  עו"ד יהודית תירוש:

 23חברי, אמר שהוא רוצה לקצר. ביחד עם זאת מניח בפני העד קשר בין 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 נתניהו ואח'נ/מדינת ישראל  67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  04

 

 4626 

 1עד היה ההודעה שהוא קיבל לדוברות לבין הכתבה שאם בית המשפט וה

 2רואה את הכתבה, אני אומרת את זה אחרי שהעד סיים להעיד, היה רואה 

 3שאין כאן שום כתבה לשר התיירות לשעבר. ההפך הוא הנכון ואני חושבת 

 4שיש בכך תוצאתית כדי להטעות את העד ולא היה מקום דווקא במקום 

 5הזה לא להציג את הכתבה אבל כן להניח בפני העד איזשהו קשר, העד לא 

 6כר, לא יודע, לא יכול להגיד היום מה הוא עשה עם הכתבה הזה ומה לא, זו

 7אם הוא היה רואה את הכתבה מול העיניים שאני רואה אותה בשנייה 

 8וחצי וגם חברי הכיר אותה, הוא מכיר כל פיפס ופיפס היה יודע להגיד 

 9שאין קשר בין הדברים. לכן אני מבקשת שכשמציגים, רוצים להניח בפני 

 10קשר בין פעולה מסוימת לבין כתבה, יתנו לו לעיין בדברים, יתנו  העד שיש

 11לו להיזכר בדברים כדי שהוא יוכל לענות תשובות נכונות. כי אחר כך 

 12 נצטרך לבוא ולהגיד הוא לא ידע, הוא לא ראה. 

 13אז זה פעם שנייה שאני מודה לחברתי הבוקר למרות שמדובר בהתנגדות  עו"ד ז'ק חן:

 14כבר למדנו תורה מגברתי כשקמנו כשהיה מאוחר לאחר מעשה ואנחנו 

 15מדיי, הושיבה אותנו מהר מאוד, אבל פה היא באמת מסייעת אז אני 

 16מבקש להודות לה, מדוע? משום שאנחנו, אני באמת רציתי לקצר ולא 

 17צירפתי, אבל כפי שחברתי אומרת הכתבה ואני סומך עליה, אני לא זוכר 

 18 את כולה, אני סומך עליה. 

 19מסישניקוב בחוץ, הוא הבין שלא ימוקם  - -ליברמן מנקה את האורבות,  יהודית תירוש:עו"ד 

 20 במקום ריאלי. זו הכותרת. 

 21נפלא. אז עכשיו אנחנו צריכים את הכותרת הזאת שחברתי הקריאה  עו"ד ז'ק חן:

 22לפרוטוקול לחבר לתשובת העד שזה נעשה לבקשת שאול אלוביץ' להוראת 
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 1סישניקוב, אז ההפך, אם אכן אני רציתי כמו ודרך ניר שלום לפנק את מ

 2 - -שאומרת חברתי להטעות אז לא הייתי 

 3  - -היא לא אמרה שאדוני רצה להטעות, היא אמרה שבדיעבד  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 יפה, אבל אני לא מבין את ההיגיון של מה שהיא אומרת. עו"ד ז'ק חן:

 5ייתה כאן אמירה שאדוני מטעה בכוונה, הייתה אמירה לא ה פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6  - -שהתוצאה היא 

 7 אז התוצאה היא לא, הפוך, הפוך.  עו"ד ז'ק חן:

 8 בסדר.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 9יצא לי במקרה לא להציג לעד את הכתבה שאז הוא היה נמנע מהתשובה  עו"ד ז'ק חן:

 10ניקוב בעקבות הוראה שהוא נתן שזה במסגרת האתרוג של סטס מסיש

 11בקבע של מר אלוביץ' דרך ניר שלום כי הכתבה מכפישה דווקא, זה החלק 

 12הראשון. החלק השני חברתי לא אומרת אבל את זה אני זוכר וזה הדבר 

 13היחיד גם שהצגתי לעד, לא הצגתי לו לא בתוכן הכתבה כלום חוץ מאשר 

 14י. זה כל הכנסת התגובה של סטס מסישניקוב לכתבה, זה כל מה שאמרת

 15מה שאמרתי ואכן חברתי לא אמרה ובזה תוצאתית יש כדי להטעות, 

 16התגובה הזאת מופיעה בכתבה, נכון? עד כמה שאני זוכר בעל פה, אם תרדי 

 17 למטה תראי שהיא מופיעה. 

 18 אתה זוכר אותה ממש טוב אני רואה, את הכתבה.  עו"ד יהודית תירוש:

 19א זכרתי דווקא, על זה אני מודה לך, אבל לא, את החלק המכפיש בכתבה ל עו"ד ז'ק חן:

 20 את התגובה שנכנסה זכרתי היטב, נכון? 

 21 אין לנו מה לעשות עם זה עכשיו. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1לא, יש מה לעשות, גברתי. ראשית אני אומר ושיירשם בפרוטוקול לא רק  עו"ד ז'ק חן:

 2לכל מיני עיתונים שלא הייתה חלילה כוונת הטעיה כי אחר כך זה מזין 

 3 שמדברים על הטעיות והטעיות והטעיות, לא רק שלא הייתה כוונת הטעיה. 

 4  - -לא ידעתי שאתה רגיש לאותם עיתונים שמדובר באמירות  עו"ד יהודית תירוש:

 5אני מאוד רגיש כאשר אתם מתדרכים עיתונאים ולא בסדר ולא כדין.  עו"ד ז'ק חן:

 6טעיה, גם תוצאתית לא הייתה הטעיה, עכשיו, לא רק שלא הייתה כוונת ה

 7ואני מודה לחברתי על הפניית תשומת הלב לכתבה שעומדת בניגוד גלוי 

 8למה שהעד העיד קודם. ולגבי השאלה שלי אני עומד על זה וזה בפרוטוקול 

 9וחברתי מאשרת, התגובה, השאלה היחידה האם התגובה נכנסה לכתבה? 

 10 התשובה היא כן. 

 11 כן, אפשר להתקדם?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 12 אפשר. עו"ד ז'ק חן:

 13 בבקשה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14טוב, לגבי, אנחנו במסגרת חיפוש האמת בחקירות, אמרת זה היה אירוע  עו"ד ז'ק חן:

 15 קטן אנקדוטלי אז לא זכרתי אותו מן הסתם, נכון?

 16 נכון. ת.

 17ככה אמרת קודם לפני שחברתי קמה לעזור לי. עכשיו, יכול להיות שזה  ש.

 18אנקדוטלי עבורך אבל לא עימתו אותך עם גרסתו של אמנון ליברמן למשל 

 19או של מעוז עורך המשנה, שראינו אותו כאן ואני כבר אומר לך, נוסיף 

 20ונראה אותו גם בהמשך הדרך, והוא מופיע בהתכתבויות הרבה, לא עימתו 

 21 לא זה ולא אחר, נכון?  - -עם הגרסאות שלהם לגבי אף אותך 

 22 עוד פעם.  ת.

 23 - -בוא אני אעזור לך, לא עימתו  ש.
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 1עם גרסאות של אמנון ליברמן אינני זוכר שעימתו אותי, עם גרסאות של  ת.

 2 לירן מעוז אינני זוכר, אני מסכים.

 3עמודים, אוקיי. אז אני אומר לך, קבל כנתון, אתה לא אמור לזכור אלפי  ש.

 4לא עימתו אותך עם הגרסאות שלהם, הסיבה לכך היא גם פשוטה, 

 5במסגרת חיפוש האמת הם בכלל לא נחקרו, השניים, לא לגבי האירוע הזה 

 6 ולא לגבי אירועים אחרים.

 7 מה השאלה לעד?   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 8האם מיוזמתו השאלה לעד הייתה האם הוא דיבר, עכשיו באה השאלה,  עו"ד ז'ק חן:

 9הוא דיבר, על זה הוא ענה לא זכרתי ולכן לא דיברתי, אז החוקרים לא 

 10חקרו ואתה לא זכרת ולכן לא דיברת. זה הנושא השלישי כבודכם שרציתי 

 11להשלים ועכשיו אני עובר להמשך החקירה. אני כבר אומר לך ואני אשתדל 

 12ל בעניין הזה לפרוס לך את התמונה המלאה, בסדר? שבפרק הזה ש

 13סביב  ואלההחקירה אנחנו נתמקד בדוגמאות למה שהתרחש באתר ו

 14, בסדר? זה הפרק. שאיתו אני חושב שנסחוב עד 2013קמפיין הבחירות של 

 15. הבחירות היו 2012ההפסקה. קמפיין שהתחיל בחודשים נובמבר ודצמבר 

 16, 2012, הקמפיין התחיל להניע בחודש נובמבר ודצמבר 22.1.13-ב

 17 פני הבחירות, אוקיי? זה המסגור. כחודשיים שלושה ל

 18 כשהוא מהנהן זה לא נרשם.  עו"ד יהודית תירוש:

 19 הוא מהנהן שהוא הבין.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 20 זו הייתה שאלה? ת.

 21 לא, לא, זו לא הייתה שאלה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 22אני ממסגר ואני רוצה שתתכוונן לשם כי זה יהיה הפרק שאתה תישאל  עו"ד ז'ק חן:

 23 לגביו, בסדר? 
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 1 אני מכוונן. ת.

 2 אוקיי, לא, זה לעזור לך פשוט. ש.

 3 תודה. ת.

 4 אין פה כוונה אחרת. ש.

 5 מה הייתי עושה בלי העזרה שלך?  ת.

 6 מה היית עושה בלי העזרה שלי? ש.

 7 בסדר, סליחה.  ת.

 8אני גם לא אציג לך שום דבר שהציגו לך כבר טוב, עכשיו בפרק הזה  ש.

 9 בחקירות קודמות, אני או חבריי, בסדר?

 10 תודה. ת.

 11זאת אומרת שיכול להיות שאם משהו חסר זה משום שכבר הציגו לך  ש.

 12 אירועים שהיו באותה תקופה ואני לא אציג לך אותם שוב, בסדר?

 13 תודה. ת

 14אוקיי. ובפרק הזה אני רוצה להתמקד בקמפיין הליכוד. אני רוצה להתחיל  ש.

 15אתה כותב לשר גלעד ארדן  27.11.12-. ב131נ/ולהציג לך מוצג, כבודכם 

 16 האם אתם יכולים להחליף מילה, אתה רואה? גלעד זה גלעד ארדן, נכון?

 17 כן, כן. ת.

 18 אתה זוכר על מה דיברת איתו?  ש.

 19 שהוא היה אחראי על הקמפיין מטעם הליכוד.אני מניח, אני חושב  ת.

 20 ימים אחר כך. 3הכריזו על מינויו,  30-ב ש.

 21 בסדר.  ת.

 22 שהוא אחראי על הקמפיין אני מניח, אין לי סיבה לחשוב אחרת. - - ש.
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 1נכון, זאת אומרת שהוא היה אחראי על התקציבים, מתוך מה שאני קורא  ת.

 2מתוך מה שאני קורא פה היה  פה. עוד פעם, אני לא זוכר את כל הפרטים,

 3לי פיצוץ עם אמיר וייס שזה קשור לשיחה עם ארדן, אמיר וייס הוא מנכ"ל 

 4 בתוך חברת הפרסום מכן שאחראי.

 5 של אילן שילוח. ש.

 6של אילו שילוח, שאחראי בעצם על פיזור התקציבים, הם מקבלים את  ת.

 7עי התקציבים, הם עובדים יחד עם מפלגה מסוימת והם הגורם המקצו

 8שאומר להם כדאי לשים פה ככה ופה ככה ופה ככה, זה ישיג את מטרות 

 9ולגופי  וואלההקמפיין. הם מזמינים את המדיה בעצם, הם מוציאים ל

 10מתלונן לו שלא  - -מדיה אחרים את ההזמנות, אז מתוך שיקרה פה אני 

 11 מספיק. - -שמים אצלו 

 12 מתלונן לו זה לגלעד ארדן? ש.

 13 - -י מניח שגם לדורון טל שהוא לגלעד ארדן, כן, אנ ת.

 14 שאתה מספר לו דיברתי אתמול עם גלעד ארדן שיחה מצוינת. ש.

 15  - -כנראה שהתלוננתי על  ת.

 16דבר איתי, היה לי גם פיצוץ עם אמיר וייס והסברתי לו את ההקשר של  ש.

 17הפיצוץ ככל הנראה תלונה שלך שלא שמו מספיק תקציב של הליכוד 

 18 . וואלהב

 19 נכון. ת.

 20 כון?נ ש.

 21 נכון. ת.

 22 , כבודכם.7002כן? למחרת, זה ברול הישן, למחרת שורה  ש.

 23 .702 עו"ד יהודית תירוש:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 נתניהו ואח'נ/מדינת ישראל  67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  04

 

 4632 

 1תודה. אתה כותב לשאול, אתה מעדכן אותו שוחחתי אתמול עם גלעד  ?702 עו"ד ז'ק חן:

 2ארדן, אשמח לעדכן כשנוח לך, כן? ואם תסתכל על התאריכים זה מתייחס 

 3 לך עם גלעד ארדן, נכון?מן הסתם לאותה שיחה שהייתה 

 4 נכון. ת.

 5ואז מן הסתם גם דיווחת לו על מה שסיפרת עכשיו שזה נושא השיחה שלך  ש.

 6 עם גלעד ארדן, נכון?

 7 כן. ת.

 8, אתה מעדכן את דורון טל 301עכשיו באותו יום, אם אפשר לחזור לעמוד  ש.

 9 קראנו על השיחה עם גלעד ארדן ועל הפיצוץ, נכון? 

 10 כן. ת.

 11הפיצוץ שהיה, ודורן טל, רק כדי להתעכב, אותו אתה מכיר כבר זמן ועל  ש.

 12 ארוך אחורנית, נכון?

 13אז גם לו היה משרד,  - -כן. דורון הוא איש של פרסום של מדיה דיגיטלית  ת.

 14שלו, לדעתי במקרה הזה הוא חצה את הקווים, הוא כאילו נשכר על ידי 

 15את רכש המדיה  הליכוד להיות זה שמנהל עבורם מול משרדי הפרסום

 16 הדיגיטלית כי צריך מישהו מקצועי שידע לעבוד מול משרדי הפרסום.

 17 , מתפרסמת ידיעה. 1303אם אפשר עמוד  28.11-אוקיי. עכשיו, ביום ה ש.

 18 באמצע. 1302רק, מאחר שלתביעה אין את השאר אז היה  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 19 שאלתי אותו. 1302אה,  עו"ד ז'ק חן:

 20 לא צריך להציג אותו, רק שידעו על מה מדובר.  פלדמן: -שופטת ר' פרידמן כב' ה

 21, זה לדורון אתה אומר דבר איתי אחי, יש 1302אז אם אפשר לתת את  עו"ד ז'ק חן:

 22 ביניכם יחסי קרבה. 
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 1אדוני לא חייב לעבור על זה, רק מאחר שאין להם את הקלסר   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2 אני אומרת. 

 3 תודה, גברתי. עו"ד ז'ק חן:

 4 תן להם עותק, אם מדלגים אז תן להם עותק.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5מתפרסמת ידיעה בגלובס על מינויה של טלי בן עובדיה  28.11-ואז ב עו"ד ז'ק חן:

 6. לפי הידיעה אבל נדמה לי שאמרת את זה גם בישיבה וואלהלעורכת 

 7 .1.12-בודתה בהקודמת, היא אמורה להתחיל בע

 8 נכון. ת.

 9הגברת טלי בן עובדיה תהיה  1.12.12-אז אם אנחנו ממוקמים בזמן ב ש.

 10וסמנכ"לית התוכן. בסדר? עכשיו למחרת אני רוצה להפנות  וואלהעורכת 

 11אתה  29.11-שוב, אם תראה בהמשך ההתכתבות אתה רואה ב 1301נ/-ל

 12מר דבר איתי, שוב, סליחה, השר גלעד ארדן הוא עכשיו פונה אליך ואו

 13 נכון?

 14 כן. ת.

 15אתה חוזר אליו, זמין לשיחה קצרה, אילן ישועה, אתה זוכר על מה הייתה  ש.

 16השיחה הזו שחיפש אותך בגינה השר גלעד ארדן, רמז מקדים אחרי פרסום 

 17 וסמנכ"לית התוכן?  וואלהדבר מינוייה של הגברת טלי בן עובדיה לעורכת 

 18 .וואלהקשה לשנות משהו בכתבה בזוכר את זה, הייתה שם איזושהי ב ת.

 19 ב? ש.

 20 , יכול להיות.וואלהנדמה לי שהייתה איזושהי בקשה לשנות כתבה ב ת.

 21 בפינה הזאת? ש.
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 1יכול להיות, אני לא יודע, אני אומר עוד פעם, היה סביב ירון טל וגלעד  ת.

 2ארדן היה פעם אחת שביקשו איזושהי כתבה, הפריע להם, לא הפריע להם 

 3 ני זוכר את זה כי זה היה חריג., אוואלהבאתר 

 4 מי זה להם? פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5דורון טל  - -אני זוכר שדורון טל באיזשהו שלב, לכן אני אומר עוד פעם  ת.

 6שמפריעה, בדרך כלל  וואלהבאיזשהו שלב אמר לי שיש איזושהי כתבה ב

 7וביקש  האנשים של הקמפיינים לא התערבו בכתבות אלא קנו שטחי פרסום

 8 שאני אטפל באותה כתבה ויכול להיות שזה קשור לזה. 

 9 אני אגיע לזה מר ישועה, אתה צודק ומדייק, אבל זה יותר מאוחר. עו"ד ז'ק חן:

 10 אוקיי. ת.

 11אני אראה לך, מה שמעניין אותי, אגב הערה שלך, אמרת שקראת את זה,  ש.

 12 זה החומר החדש שקיבלנו, אז מתי קראת את זה? 

 13 אומרת מתי קראתי את זה?מה זאת  ת.

 14זאת אומרת מתי קראת את זה? אמרת אני זוכר קראתי את זה, אבל זה  ש.

 15הופק מהטלפון לאחרונה, זה במסגרת החומר החדש. לכן אני חוזר ושואל 

 16 מתי קראת את זה? הבנת את השאלה שלי?

 17 אני חושב שכן. ת.

 18 אוקיי, אז תענה לה, בבקשה. ש.

 19בחודשים האחרונים נאמר שעוברים על מיילים שלי של העשור האחרון,  ת.

 20ים ועוברים על אסמסים, אז עברתי על חלק וואטסאפועוברים על 

 21 ים ועברתי על חלק מהאסמסים.וואטסאפמהמיילים, עברתי על חלק מה

 22אני אגיד לך גם איפה הקושי שלי אולי, יש לזה הסבר, תוכל להשיב, אתה  ש.

 23משפט עוד לפני הפגרה בכמה וכמה פעמים שהטלפונים שלך סיפרת לבית ה
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 1היו אצלך כל התקופה ושאתה התכוננת לעדות ושעברת על התכתובות 

 2לבקשת התביעה, אז איך ידעת לא לעבור על התכתובות האלה? אצלך זה 

 3 בטלפון להבדיל מהתביעה, שרק עכשיו אתה צריך לעבור עליהם?

 4 אני לא מבין.מה זאת אומרת ידעתי לא לעבור?  ת.

 5 לחזור על השאלה?  ש.

 6  - -לא ידעתי  ת.

 7 לחזור על השאלה? לא הבנת אותה?  ש.

 8 אני אנסה לענות.  ת.

 9 אוקיי.  ש.

 10מה השאלה? איך ידעת באיזה שלב קודם או עכשיו? אדוני שואל   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11 איך ידעת לא לעבור או כן לעבור, מתי? 

 12  - -, אולי, העד אמר שהוא מוכן להשיב, אולי גברתי עו"ד ז'ק חן:

 13 בסדר.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14 כן?  עו"ד ז'ק חן:

 15ים ואסמסים, על מיילים לא עברתי בעבר, בסדר? על וואטסאפב ת.

 16ים ואסמסים עברתי על דברים שמועילים לי שהם בלב העניין, וואטסאפ

 17עברתי על הדברים שהיו  ים שלי עם שאול, עם איריס וכדומה,וואטסאפ

 18בתוך לב העניין ואחרי זה, עכשיו כשאמרתם שאתם עוברים על כל דבר אז 

 19 קראתי את השאר. 

 20 הבנתי, אז התשובה שלך אומרת את הדבר הבא. ש.

 21יכול להיות שגם אז קראתי את זה, אני לא יודע, לא זוכר אז מה קראתי  ת.

 22 ומה לא קראתי.

 23 אז בוא נתייחס לחלק הראשון. ש.
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 1 לא היה לי איזה רשימה. ת.

 2אז בוא, מר ישועה, זו לא טענה, עכשיו אני רק רוצה לברר משהו, אני רק  ש.

 3רוצה להבין את החלק הראשון של התשובה שלך. כפי שהמשטרה חקרה 

 4רק על שאול ועל איריס אתה עיינת בחומרים רק אלה שקשורים לשאול 

 5ה קיבלה גישה ואיריס ולכן עכשיו כששמעת כמו שאתה אומר שההגנ

 6להרבה התכתבויות אחרות שלך בנושא הסיקור לאורך שנים אז חזרת 

 7 לטלפון גם בהקשרים של לא רק שאול ואיריס, זה מה שאתה אומר. 

 8במעבר הראשון שלי עברתי, אני לא יודע כמה, בצורה דיי נרחבת במעבר  ת.

 9 השני עברתי בצורה מלאה.

 10 תקדם. בסדר, טוב, אני חושב שזה ברור, בוא נ ש.

 11 בסדר.  ת.

 12 בוא נתקדם. ש.

 13 ככל שהיה לי כוח לעבור, כן? ת.

 14ככל שהיה לך כוח לעבור, אני רואה שאתה זוכר טוב ואנחנו מיד נגיע  ש.

 15לאירוע הזה של הכתבה ובקשתו של דורון טל, אתה טיפה מקדים את 

 16  - -המאוחר אבל היה חשוב ליצור את הנקודה. גברתי, אני 

 17אדוני מתכוון במהלך יום החקירה להציג לעד שאלות ביחס  ם:כבוד השופט משה בר ע

 18  - -לפוליטיקאים נוספים מעבר למה ששמענו 

 19 לא. עו"ד ז'ק חן:

 20 כי אם לא אז בסדר, כי אם כן לא בטוח שזה כבר דרוש, אוקיי, סליחה.  כבוד השופט משה בר עם:

 21ההשלמה הייתה אחת בעניינו של סטס מסישניקוב, בעניין הפוליטיקאי  עו"ד ז'ק חן:

 22 הזה ופואד, זהו. 

 23 אוקיי. כבוד השופט משה בר עם:
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 1 לכן אמרתי זה השלמה קצרה בשלוש נקודות. עו"ד ז'ק חן:

 2 בבקשה.  כבוד השופט משה בר עם:

 3ית, היא לא אשאל אותו מילה, שוב, החקירה שלי אדוני היא חקירה נושא עו"ד ז'ק חן:

 4לא חקירה עכשיו אני אציג לך התערבות, התערבות, התערבות, זה לא מה 

 5שעניין אותי, החקירה נושאית אגב העדות שלו כאן ובשים לב לכתב 

 6האישום אדוני יראה בהמשך ולכן אמרתי אני אתמקד עכשיו בקמפיין 

 7. עניין עליו העד העיד בהרחבה 2013הליכוד בתקופה שלפני הבחירות של 

 8 בחקירה ראשית וגם בחקירה נגדית.גם 

 9 גורמים אחרים פוליטיים. - - כבוד השופט משה בר עם:

 10 לא, לא, אין גורמים אחרים פוליטיים. עו"ד ז'ק חן:

 11 הבנתי. זו הייתה הכוונה. כבוד השופט משה בר עם:

 12 אין שום כוונה כזאת. עו"ד ז'ק חן:

 13 בבקשה. כבוד השופט משה בר עם:

 14נו על השיחה עם ארדן ואתה אמרת שהשיחה עם ארדן הייתה אז דיבר עו"ד ז'ק חן:

 15 למיטב זיכרונך איזושהי כתבה שהפריעה לו.

 16  - -אולי, אתה הפנית אותי ברמז לטלי, טלי זה מערכת  ת.

 17בוא נקצר, אני לא תופס אותך על המילה, אכן יש כתבה יותר מאוחר, לכן  ש.

 18 השיחה הזאת ככל הנראה היא לא על הכתבה, בסדר? 

 19 - -יכול להיות שהיא  ת.

 20אבל זה בסדר גמור, התשובה שלך בעניין הזה היא בסדר גמור, יכול להיות  ש.

 21שהשיחה שהייתה לך עם גלעד ארדן, ככה אני מציג לך זה משום שגלעד 

 22ארדן קרא אודות דבר מינויה של הגברת טלי בן עובדיה והדבר הזה הטריד 
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 1ום שהוא חשב, הוא חשב שהיא אותו, אני מנסה להזכיר לך יכול להיות מש

 2 עוינת לליכוד.

 3 ממש לא. ת.

 4 ממש לא זוכר? ש.

 5 לא. ת.

 6 אוקיי, אז בוא נתקדם. ש.

 7 לא זוכר שיחה כזאת. ת.

 8, גם זה מהחומר החדש, 1304נ/אז בוא נתקדם, אני רוצה להציג לך את  ש.

 9אותו אמנון ליברמן הדובר של סטס מסישניקוב מעדכן אותך ככל הנראה 

 10ונות הפוליטיקה שגלעד קיבל את מדי ההסברה, אתה רואה? מתוך מסדר

 11 . 30.11-זה למחרת, ב

 12 כן. ת.

 13, אתה מזדרז לכתוב לשר גלעד 1305נ/-ובאותו יום, אני מפנה אותך עכשיו ל ש.

 14ארדן ברכות על המינוי בהצלחה, העניין שהעלית לא יהיה בעיה, הבטחה 

 15כותב יהיה לצערי אישית שלי, שבת שלום. הוא קצת יותר סקפטי, הוא 

 16 אבל נדבר. אוקיי? 

 17 כן. ת.

 18הנה הוא מפנה לשיחה שהייתה לכם, הנה הוא אומר אתה אומר לו, העניין  ש.

 19שהעלית לא יהיה בעיה. עכשיו זה קצת יותר מרענן את זיכרונך? מה העניין 

 20שהיה שהטריד את מנוחתו של השר ארדן שבגינו הוא התקשר אליך 

 21 ושוחחתם?
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 1שהוא דיבר על טלי, אתה שואל אותי אם זה מופרך שיוצאת אני לא זכרתי  ת.

 2 - -הידיעה הזאת ויש שיחה ואז אחרי זה יש את הדבר שיכול להיות שהוא 

 3 יכול להיות.

 4 יכול להיות. ש.

 5 אני לא זכרתי את זה. ת.

 6לא זכרת את זה, בסדר, אתה לא אמור לזכור כל דבר. אבל אתה אומר לו  ש.

 7בעיה, אתה מבטיח לו שלא יהיה בעיה. זה לא שהעניין שהעלית לא יהיה 

 8 מזכיר לך באופן קונקרטי?

 9לא זכרתי שהוא העלה את זה ושהייתה שיחה על זה, אבל כשאתה מציג  ת.

 10 את זה בתוך הרצף הזה זה לא מופרך.

 11 זה לא מופרך. ש.

 12 לא. ת.

 13ומתוך שזה לא מופרך באותו זמן הוא מתמנה לראש מטה הסברה של  ש.

 14לקבל תקציבים כפי שהעדת, למה אתה מבטיח לו שזה  - -הליכוד, אתה 

 15 לא תהיה בעיה? מילה שלך. 

 16אני לא חשבתי, עוד פעם, אני לא זוכר כרגע שזה היה סביב טלי, אתה  ת.

 17או משהו כזה, כי  מבקש ממני היפותטית להגיד למה אולי הייתי חושב ככה

 18אני לא חשבתי שטלי בן עובדיה, לקחתי אותה באמונה שלמה, חשבתי 

 19שהוא מקצוענית ולא חשבתי שהתוויות של אם זה עלה, אני לא יודע, עוד 

 20כאשת מקצוע לעשות את עבודתה מה גם  - -פעם, שמאלני, לא שמאלני 

 21תהיה בעיה  יש את יינון,  אני לא חשבתי שהיא - -שידתי שיש לי שם צוות 

 22מהרבה פגישות שהיה לי איתה, תהליך של הגיוס שלה לעבודה היה תהליך 

 23ארוך, פגשתי אותה הרבה מאוד פעמים והתרשמתי שהיא מקצוענית, שוב, 
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 1אני אומר את הכל תחת זה שבמידה וזה מה שדובר אז אסור הייתי לענות 

 2 את התשובה הזאת בהקשר הזה.

 3בר ובין אם על משהו אחר דובר, היה לך בכל מקרה, בין אם זה על זה דו ש.

 4הסברה, רצית תקציבים, את  - -עניין לכלות את פניו משום שהוא מונה ל 

 5 זה דיברנו קודם, נכון?

 6 כן. ת.

 7ונכון אתה נותן לו הבטחה אישית שתהיה אשר תהיה הבעיה היא לא תהיה  ש.

 8 בעיה, נכון?

 9 כן. ת.

 10מה ימים לאחר כך אתה כותב כ 3.12-כן. אתה רואה פה בשורה האחרונה ב ש.

 11 לו מתי אפשר לדבר, לפגוש את כבודו, פגשת את כבודו? 

 12 אני לא זוכר, יכול להיות שכן. ת.

 13 יכול להיות שכן. ש.

 14 פגישה אחת אולי, אינני בטוח. ת.

 15 כן, ואתה זוכר מה היה בפגישה הזאת? ש.

 16 לא. ת.

 17, פה זה 1306נ/לא זוכר מה היה בפגישה הזאת. אני רוצה להציג לך את  ש.

 18ככל הנראה בעקבות זה שחיפשת אותו, אנחנו  - -הודעה שכותב לך 

 19לפרסם אצלכם, כמובן אתה  - -, והוא אומר לך אנחנו 5.12-מדברים על ה

 20יכול להתכתב איתי על להיפגש עם רועי גפן שלנו או עם דורון טל במטה, 

 21מה שתחליט. הכוונה היא אנחנו נפלה החלטה לפרסם אצלכם, אנחנו 

 22הליכוד, הנה אנשים שאתה יכול לדבר איתם, בסדר? אני כרגע עסוק, לא 

 23 יכול לדבר איתך, נכון? 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 נתניהו ואח'נ/מדינת ישראל  67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  04

 

 4641 

 1 כן. ת.

 2 כן. ש.

 3לא קשור ל, אני לא יודע אם זה עניין של נפלה החלטה, עוד פעם, כל  ת.

 4 המפלגות מפרסמות, אומר אולי נפרסם אצלך, אין לך מה לדאוג.

 5 אין לך מה לדאוג, בסדר. ש.

 6  - -או אם  ת.

 7כותב לך  1307נ/-אני מפנה ל 12.12-בסדר. ועוד כמה ימים לאחר מכן ב ש.

 8 וואלהדורון טל עולה היום לאוויר קמפיין ראשון של הליכוד במדיה, רק ב

 9בלעדית, היו מלחמות, אם מישהו יגיד שהיה לי חלק בהחלטה איפה ואיך 

 10צמו את לעלות לא אכחיש ולא אאשר, דורון. במילים אחרות הוא לוקח לע

 11 הקרדיט לזה שקיבלתם את תקציב הפרסום של הליכוד, נכון?

 12 כן. ת.

 13 כן.  ש.

 14 הייתה לי פגישה איתו גם. ת.

 15הייתה לך פגישה איתו גם. התשובה שלך אליו לא אשכח, תקבל מה  ש.

 16  שתרצה לחיזוק מהלכי הקמפיין, למה אתה מתכוון? סיקור אוהד? 

 17 לא, זה לא סיקור אוהד. ת.

 18 אז מה זה? ש.

 19 התמורה זה מדיה פרסומית, בתוך מדיה פרסומית. ת.

 20לא, מדיה פרסומית משלמים, מה זה תקבל מה שתרצה לחיזוק מהלכי  ש.

 21  הקמפיין?

 22 זה מדיה פרסומית, תמיד בהתבטאויות מול. ת.

 23 לא כך אני מבין.  ש.
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 1 תן לו. עו"ד יהודית תירוש:

 2  - -אני   עו"ד ז'ק חן:

 3 וא היה באמצע התשובה. לא, אבל ה עו"ד יהודית תירוש:

 4 הפרעתי לך? עו"ד ז'ק חן:

 5לא יותר מתמיד. לגבי השפה, כבר ציינתי את זה מספר פעמים, מול כל  ת.

 6המפלגות, אפשר לראות שזאת ההתבטאות, תיתן לי כך וכך ואני אתן לך 

 7מה שתרצה, הכוונה הייתה אני אצבע לך את כל האתר כמו שהיה ניר חפץ 

 8שהוזכר, ואמרו שנתתי את הסיקור, זה לא היה סיקור, פה ואבישי גנוטק 

 9הכוונה לתת תמורה פרסומית. גם כשאתה נותן תמורה פרסומית אז 

 10 - -מבקשים שזה יישאר יותר, מבקשים שזה יהיה  - -מבקשים את זה ב 

 11  - -הו, מילה יפה כי תכף נגיע אליה. אז כרגע אתה אומר שכאשר אתה  ש.

 12כל מפרסם, אני פשוט רוצה שיובן פה איזושהי  כמו שקורה דרך אגב עם ת.

 13נקודה כי צובעים את הכל בצבעים קודרים, במסחר בא מישהו, קונה 

 14פרסום עכשיו הוא רוצה לשלם כמה שפחות ולקבל כמה שיותר. אז יש 

 15מאבק יום יומי בין המוכרים לקונים, בין המפרסמים, במקרה הזה הליכוד 

 16איר את זה קצת יותר, תעלה את זה הוא מפרסם, לבין אלה שמספקים, תש

 17יותר בתוך המובייל, תאריך את הקמפיין קצת יותר, אל תוריד את זה 

 18הוא  - -היום, תן לי יותר בולטות, בקשות אחרות למשל, זה לא שאתה בא 

 19יכול לבוא להגיד אני רוצה ביום לפני הבחירות שרק אני אהיה, אני רוצה 

 20קשה חריגה, תשלם יותר, מתחיל השתלטות, טייק אובר של האתר, שזה ב

 21משא ומתן מסחרי, זה לגיטימי, מי שרוצה לקנות שטח פרסום בטייק 

 22אובר יש לזה מחיר, יש לזה שם אפילו, טייק אובר, לכן אני אומר, וזאת 

 23 הייתה הכוונה. 
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 1לאוקיינוס הפתוח אני רוצה לחזור שניה  - -טוב, מכיוון שיצאנו עכשיו מ  ש.

 2ולהזכיר שאנחנו מדברים עכשיו על מפלגה פוליטית לבריכה החמימה שלנו 

 3הליכוד, ששמה כסף על קמפיין פרסומי שהוא תעמולת בחירות ושעליה  -

 4היא משלמת ולכן לא כל כך מסתדר לי כשאתה אומר מעבר לתשלום שהיא 

 5משלמת עבור הפרסום כשאני אומר לו לא אשכח, תקבל מה שתרצה 

 6משהו שממילא הוא משלם עליו, זה לחיזוק מהלכי הקמפיין אתה מתכוון ל

 7 מה שלא ברור לי.

 8 הסברתי את עצמי. ת. 

 9 הסברת, אוקיי. אבל תכף אנחנו נראה שאני גם צודק ואתה טיפה בצד. ש.

 10 בסדר. ת.

 11כותב לך דורון טל, עכשיו תשים לב למה אמרתי לך קודם  1308נ/ 16.12-ב ש.

 12חכה  29.11-ב כשדיברת על השיחה הראשונה עם השר ארדן עוד בנובמבר,

 13רגע עם הכתבה, כי זה קורה שבועיים אחר כך, אמרתי לך תגיע, לאט לאט, 

 14נגיע להכל, הנה אני חושב האירוע שאתה מתכוון אליו שקראת ורעננת את 

 15זיכרונך גם מתוך החומר החדש, דורון טל כותב לך הקמפיין שבאוויר 

 16בהיר לנו מתנהל קצת בעצלתיים ודאגו לה וואלהעכשיו שנמצא בלעדית ב

 17שבקמפיין בחירות לא נותנים בונוסים, תראה מה אפשר לעשות שם, תודה 

 18מראש. עכשיו אני מציג בפניך שהמילה בונוסים שמתחברת למילה חיזוק 

 19בהודעה הקודמת הכוונה היא לצד הבאנרים והפרסומות הם מדברים על 

 20 סיקור אוהד, מה אתה אומר?

 21מנהלים בתוך  - -אומר, כי כך  באופן טוטלי ומוחלט לא נכון מה שאתה ת.

 22התעשייה מצד מפרסמים שקונים פרסום ומצד מפרסמים שמוכרים 

 23פרסום, זה כל כך שגרתי שבתוך הזמנה רשום זה המדיה שאתה מקבל וזה 
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 1היקף הבונוסים, היקף בונוסים זה מעין הנחה בעצם אפשר להגיד באותה 

 2קוחה ונמצאת מידה להגיד קיבלת את זה מלכתחילה, המילה בונוסים ל

 3 אך ורק בתוך התחום של תוספת מדיה.

 4 אוקיי. ש.

 5פרסומית לזה, זה משם לקוח, זה הז'אנר, אין קמפיין פרסומי בלי קשר  ת.

 6 לבחירות, עם קשר לבחירות.

 7  - -ואתה  ש.

 8  - -אמרו לו  ת.

 9 מר ישועה. ש.

 10 תן לי. ת.

 11 אמרת לי לא. ש.

 12 הנקודה.אני רוצה להסביר לך רק שתבין את זה, את  ת.

 13 לא, אני לא אבין משום שאני מיד אראה לך משהו שאתה תילחם. ש.

 14 אבל תן לו להשיב. עו"ד יהודית תירוש:

 15 אבל  אני מבקש לומר משהו בבקשה. עו"ד ז'ק חן:

 16 אני רוצה להסביר. ת.

 17 אני מיד אראה לך משהו. ש.

 18 אני אסיים את המשפט, רק אסיים את המשפט. ת.

 19 בבקשה. ש.

 20עמים ניסינו לעשות את זה יותר מהודק ושלא ניתן בונוסים בבחירות לפ ת.

 21להבדיל ממה שקורה... מדוע? המדיה היא הרי אינסופית, אם אתה תיתן 

 22את הבונוסים לא תוכל לתת למישהו אחר, ובגלל שהם כולם רוצים את זה 

 23אז הוא מעלה השבוע זה והוא  - -באותה יחידת זמן אני אם יש קמפיין 
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 1אז אני נותן לו, אני לא נמצא אז במצב שאני מלא,  רוצה קצת בונוס,

 2בקמפיינים של הבחירות קצת יותר קשה לתת את הבונוסים ולכן הייתה 

policy  3מראש הובהר, תבהירו להם, הם קונים את המדיה, מקבלים את 

 4 הבאנר הזה ולא יהיה בונוס, זהו. 

 5 מר ישועה. ש.

 6 בבקשה. ת.

 7מיד, נכון? אתה רואה? זה התשובה קודם כל לגבי זה אתה אומר מטפל  ש.

 8שלך לדורון טל, נטפל מיד, אנחנו מכירים את התיבה הזו אצלך, אתה 

 9 לשיטתך מטפל מיד בבונוסים או בחיזוק הפרסומי ולא בסיקורים, נכון?

 10 נכון. ת.

 11בין אם חיזוק ובונוסים קשורים לסיקור או לא אני רוצה להציג לך באותו  ש.

 12היה, עכשיו אנחנו  16-מחרת, סליחה, נכון? זה ה, יום ל17.12-היום ממש ב

 13כך: העניין שדיברנו עליו  1309נ/-כותב לך דורון טל ב 12:05בשעה  17.12-ב

 14קודם הכתבה אצלך בעמוד הראשי הפך להיות קריטי ודחוף ואתה כותב לו 

 15מטפל בדקות אלה, אז בין אם בונוסים וחיזוק זה פרסומי, זה כבר תסכים 

 16 קשור לתוכן חדשותי באתר בעמוד הראשי, נכון?איתי מובהק, זה 

 17 נכון, זה מה שאמרתי מקודם. ת.

 18כן אבל זה אמרתי לך, קפצת טיפה קדימה כי דיברנו אז בנובמבר, אנחנו  ש.

 19 עכשיו במחצית חודש דצמבר.

 20 זכרתי את זה כי זה היה חריג.  ת.

 21 כן, אתה זוכר על איזה כתבה? ש.

 22 לא. ת.

 23 ?17.12.12-בהפריע לו בעמוד הראשי  ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 נתניהו ואח'נ/מדינת ישראל  67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  04

 

 4646 

 1 לא. אני מתאר לעצמי שזה משהו שפוגע בליכוד.  ת.

 2 משהו שפוגע בליכוד ואתה אומר לו מטופל בדקות אלה. ש.

 3 נכון. ת.

 4נכון. אוקיי. האם יכול להיות שעלה בדעתך, אני לא תוקף אותך, שאלה,  ש.

 5האם יכול להיות שעלה בדעתך אפילו הרהור, חלף הרהור חשד משהו 

 6לבקשה הזאת של דורון טל שישקיע אצלך כסף באתר  שההיענות הזאת

 7מטפל בדקות אלו על תוכן חדשותי שמפריע לו באתר עלול חלילה לעלות 

 8 בראשו של מישהו או אצלך כעבירה פלילית? 

 9 לא. ת.

 10 סליחה?  ש.

 11 לא, לא הייתי עושה את זה. ת.

 12לא, לא היית עושה את זה. עכשיו בוא נראה מה הייתה הכתבה באתר  ש.

 13בכותרת ראשית דוח העוני  וואלההתפרסם באתר  17.12-שהפריעה לו, ב

 14. השמאל 1310נ/האלטרנטיבי של עמותת לתת, אתה רואה? כבודכם, זה 

 15תוקף נתניהו עיוור לעוני הגובר, דוח העוני בכותרת, בכותרת משנה דוח 

 16נטיבי של לתת, רואה תגובות חריפות במערכת הפוליטית, העוני האלטר

 17 יחימוביץ': הממשלה מדרדרת את העניים לכך שילדים יעבדו, אתה רואה?

 18 כן. ת.

 19אתה מסכים איתי שזו גם כותרת, גם עמוד ראשי מאוד מאוד קשה  ש.

 20 לליכוד, נכון?

 21 נכון. ת.

 22ם אני עם בנימין בוא נראה את הבאנר הפרסומי של הליכוד, טיפה אירוני, ג ש.

 23נתניהו כי נתניהו הביא לשיפור דרמטי בחינוך, יש קצת דיסוננס. שיפור 
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 1דרמטי בחינוך פרסומת, תעמולה עליה משלמים, כותרת ראשית אותם 

 2  אלה שאמורים להתחנך עובדים, דוקר בעין משהו, נכון?

 3 כן. ת.

 4טי, כן. וזה מה שהפריע לדורון טל שהתקשר אליך ואמר לך דחוף וקרי ש.

 5  נכון?

 6 כן. ת.

 7כן. אגב, בכותרת המשנה הכנסתם את התגבוה הקשה של הגברת  ש.

 8 יחימוביץ', זה מקובל? 

 9 עוד פעם, איפה? ת.

 10בכותרת המשנה יש את התגובה של הגברת יחימוביץ' ואני שואל האם זה  ש.

 11מקובל להכניס תגובה של יריב פוליטי בסיטואציה כזאת. כשכותרת היא 

 12 יהו עיוור לעוני הגובר. השמאל תוקף, נתנ

 13אני לא חושב שיש עם זה בעיה, אפשר להכניס גם את התגובה שלו, צריך  ת.

 14  - -לשאול את 

 15מאה אחוז, מצוין, רציתי את ההתייחסות הזאת שלך משום שדברים  ש.

 16אחרים לגמרי אתה אמרת כאשר דובר על הכנסת תגובה של הליכוד 

 17 לידיעות שתוקפות אותו. עכשיו נמשיך.

 18  - -התכוונתי שזה לא בינארי, זה לא מתמטיקה ש  .ת

 19אם זה שאול ונתניהו אז זה תמיד רע, וכאשר זה מישהו אחר זה תמיד כשר  ש.

 20 וטוב, את זה כבר הבנו.

 21 לא. ת.
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 1אבל אנחנו נשווה את התשובה הזו שלך לתשובה שאתה נתת בהקשר אחר  ש.

 2ב על זה או ואז נעמוד במידת הרצינות שלה. עכשיו, אתה רוצה להגי

 3 שנמשיך?

 4כן, אני אסביר עוד פעם, אמרתי כמה פעמים פה שבהחלט שאם מביאים  ת.

 5צד אחד אז ראוי להביא את התגובה בצד שני, לא צריכים בשביל זה עורך, 

 6אני לא עורך, זה לא המקצוע שלי, אני מנכ"ל, כשנשאלתי על ידי עורך דין 

 7כששאלת פה האם ראוי בן צור אז אמרתי כן, צריך לתת את זה. עכשיו 

 8 לשים את הזה של שלי, קודם כל תגובה של שלי על דבר כזה.

 9לא, זה לא מה ששאלתי, שאלתי האם נהוג ומקובל לשים תגובה בכותרת  ש.

 10משנה, אל תשבש את השאלה שלי ושוב נצא להפלגה למחוזות לא 

 11 רלוונטיים.

 12  - -אני רק רוצה לתת לך  ת.

 13תי אותה משאלה זהה שנשאלת בהקשר השאלה הזאת היא שאלה ששכפל ש.

 14אחר ושם התשובה שלך הייתה אחרת לגמרי, עכשיו השאלה אם יש לך 

 15 הסבר או לא.

 16כן, ההסבר שלי עוד פעם שזה לא מתמטי, יכול עורך להחליט שכשיש  ת.

 17כזאת כתבה אז, יש שיקולי רייטינג גם, זה לא תמיד השיקולים של צדק, 

 18ם ושוקל, לוקחים כותרת ועושים אותה זה לא משהו שמישהו יושב כל היו

 19נבזית יותר, אז למה עושים אותה נבזית יותר מהאמת? למה מקצינים? 

 20ראינו את זה כבר בעבר, יכול להיות שהעורך עשה את זה באותו רגע בגלל 

 21זה אבל עניתי, זה לא סותר את התשובה הכללית שלי שראוי שכשיש כזה 

 22  - -האיזון למרות שעוד פעם  דבר שיהיה גם תגובה של הצד השני לשם
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 1מר ישועה, הפרוטוקול זוכר, עכשיו אפשר להמשיך ברשותך, בסדר? אוקיי.  ש.

 2אתה זוכר מה בחרת לעשות לבקשתו של מר דורון טל? האם לשמור על 

 3עצמאות המערכת ולהתעלם מבקשתו או להגיד לו תשבור את הראש עם 

 4הם מפרסם לתעמולת האורחים או שמא לעשות את שיקולי הכסף כי הרי 

 5הכתבה, איזה  - -הבחירות, הם שמים אצלך כסף ולהתגייס למשימה ב 

 6 משתי האופציות בחרת?

 7 אני פה התערבתי לפי מיטב זיכרוני. ת.

 8 התערבת, כלומר בחרת באופציה של הכסף.  ש.

 9עוד פעם, צריך לזכור איפה, אני לא אכחיש את זה שהשיקולים של תקציבי  ת.

 10אז לנגד עיניי, אציין שני דברים בקשר לזה, אחד, זה היה בחירות היו גם 

 11מקרה חריג על פני כל התקופה ובמערכות בחירות לא היו דוגמאות כאלה 

 12של מעורבות. ונקודה שנייה צריך גם לזכור אז את הקונטקסט שבו אני 

 13הייתי בהקשר של איך מתנהגים עם הליכוד, אבל אני אומר את זה עוד 

 14ששיקולי התקציבי בחירות, שיקול תקציב הבחירות  פעם ואני מסכים אז

 15 אם זאת הייתה טעות, אבל זה לא דבר שחזר. - -אני חושב שהוא 

 16, 17.12-מר ישועה, אני מפנה אותך רק לתאריך, אתה רואה את התאריך? ה ש.

 17אנחנו נמצאים לפני האירועים שהעדת בחקירה  זה תאריך חשוב, אוקיי?

 18שאתה מתאים את עצמך לכתב האישום ראשית אגב בצורה בינארית כ

 19החלה התערבות שלך באתר, תשים  2013שבתחילת ינואר עובר לבחירות 

 20 לב שאני מתחיל איתך.  

 21  - -זה לא מה שהוא אמר, אתה רוצה להציג  עו"ד יהודית תירוש:

 22 טוב, הוא יסיים את השאלה, עורך דין חן.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1אני מבקש את הגנת בית המשפט משום שאם זה לא מה שהוא אמר העד  עו"ד ז'ק חן:

 2 יידע להשיב לי, היא לא צריכה להדריך אותו, זו הדרכה מובהקת. 

 3עורכת דין תירוש, גברתי רוצה להתנגד גברתי תקום, אנחנו נגיד  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4השאלה, אם  לעד לא להשיב ונחכה לסוף השאלה. עורך דין חן יסיים את

 5גברתי תרצה להתנגד היא תתנגד, תקשיב לשאלה, אל תענה בינתיים. מה 

 6 השאלה, עורך דין חן? 

 7עכשיו כבר אין שאלה משום שהיא קלקלה אותה, אם היא הייתה רוצה  עו"ד ז'ק חן:

 8להדריך אותו היא יודעת שאסור, אם היא רוצה לקום ולהגיד לעד מה 

 9נגדות שהיא חושבת שאני מטעה כאשר לענות זה אסור, וככל שמדובר בהת

 10העד, העד העיד, את מי אני מטעה? אני מציג לו מה הוא אמר, היא לא 

 11 צריכה להזכיר לו את זה.

 12 אז תציג. עו"ד יהודית תירוש:

 13אז לכל היותר אם יש לנו וויכוח בעניין הזה היא יכולה לבקש שהעד  עו"ד ז'ק חן:

 14ין טעם יותר בשאלה הזאת. במטותא יצא החוצה כדי לא לשמוע, ולכן א

 15 העד אמר את זה בחקירה הראשית. 

 16 מתי? כבוד השופט משה בר עם:

 17 לפני מספר חודשים. עו"ד ז'ק חן:

 18יש לאדוני את הפרוטוקול, הרי דיברנו בדיוק קודם כדי למנוע מצבים  כבוד השופט משה בר עם:

 19כאלה הצעתי לאדוני, ביקשתי מאדוני שאם אדוני מפנה את העד 

 20וקול בדיוק כדי למנוע גם מצבים דומים לאלה, אז היה הרבה יותר לפרוט

 21קל, אדוני אומר לו ביום כך וכך אני מצטט, עורכת הדין תירוש לא הייתה 

 22קמה יש להניח. הבנתי שלגבי הפרוטוקול של יום רביעי אדוני צודק, זה לא 

 23 בידי אדוני, אבל פרוטוקולים קודמים נדמה לי שזו הדרך הנכונה.  
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 1טוב, אז אנחנו נשאיר את זה כך עד שאני אמצא את הפרוטוקול. ובכל  ד ז'ק חן:עו"

 2 מקרה מה שרשום בפרוטוקול רשום בפרוטוקול.

 3  - -אני מניח שאדוני לא מטעה אבל זה יהיה יותר קל  כבוד השופט משה בר עם:

 4י על ברור שלא, הרי אני חקרתי, אדוני, אני מזכיר לך בחקירה הנגדית של עו"ד ז'ק חן:

 5ההתאמה שהעד עשה בין חקירותיו במשטרה ודלף את הכל לתחילת ינואר 

 6ערב מערכת הבחירות, על זה היה לי פרק שלם בחקירה. על מה הוא 

 7התבסס, בדיוק על הניסיון לבוא ולנקל את אירועי ההתערבות לאחר אותה 

 8ארוחת ערב, זה היה הלב של העניין. עכשיו, לא הראיתי את האמור 

 9 .בפרוטוקול

 10 לא ידעתי על הארוחת ערב בכלל. ת.

 11לא, אתה אמרת שאתה קראת את כתב האישום, אז ידעת את הארוחת  ש.

 12 כל הזמן.  - -ערב, בוא, מר ישועה, אי אפשר להסתבך בשקרים וב 

 13  - -החקירות שלו היו לפני  עו"ד יהודית תירוש:

 14חת ערב פה בעדותו אבל אני חקרתי אותו פה והוא אמר לא ידעתי על ארו עו"ד ז'ק חן:

 15 פה. 

 16  - -בכלל לא הסתכלתי על  ת.

 17   - -טוב, אנחנו לא חוזרים לזה, מה שהוא אמר  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18להפך, מה שהוא אמר בחקירת המשטרה באמת כי הוא לא ידע על ארוחת  עו"ד ז'ק חן:

 19ומערכת הבחירות אלא  2013הערב, לא קשר את עצמו בכלל לתחילת 

 20 .12לבורסה בחודש אפריל  וואלהרוע אחר, ליציאה של לאי

 21מה שהוא העיד העיד, מה שאמר אמר, בוא נתקדם. אם השאלה   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 22 הזו עדיין רלוונטית הוא יגיד. 

 23  - -היא כבר לא רלוונטית, הרי כל מה שקרה  עו"ד ז'ק חן:
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 1אה, ופעם הבאה שההתנגדות תהיה כמו שאמרנו, אז לשאלה הב פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2 יש מתכונת איך מתנגדים. בבקשה עורך דין חן, השאלה הבאה. 

 3ואם אפשר גברתי גם שבית המשפט יורה לתובעת שאם יש משהו, יכול  עו"ד ז'ק חן:

 4להיות שההתנגדות היא במקומה, ואם יש משהו שעלול להדריך את העד 

 5 קש מהעד לצאת החוצה. בהתנגדות אז להימנע מזה או לב

 6 עורכת דין תירוש יודעת את זה, לא צריך להגיד לה, היא יודעת. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 7 אבל ראינו שאם היא יודעת את זה אז זה חמור.  עו"ד ז'ק חן:

 8בסדר, אז בפעם הבאה היא תחכה לסוף השאלה והעד יחכה  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 9לתשובה ואם צריך להוציא אותו היא יודעת שצריך להוציא אותו, זה לא 

 10 חדש. בוא נמשיך, נקווה שלא נעצור שוב עם זה. 

 11אני מבקש להציג  17.12.12-כן, אז בוא נבדוק את אירוע ההתערבות שלך ב עו"ד ז'ק חן:

 12את השעה, אנחנו מדברים על  1311נ/-לראות ב . אם אפשר1311נ/לך את 

 13 זמן תל אביב, בסדר? PM 2:34זמן תל אביב, אתה רואה?  14:34השעה 

 14 כן. ת.

 15וכמה דקות,  12בשעה  - -של אותו יום, קודם הראיתי לך את  - -זה ה  ש.

 16וכמה דקות ראינו כותרת ראשית על דוח העוני, התייחסנו לזה,  12בסדר? 

 17התחלפה הכותרת,  12:34ה קרה, לכל המאוחר בשעה עכשיו בוא נראה מ

 18הנה, ואנחנו מוצאים את הכתבה למטה, מדוברת השמאל והימין 

 19מתכתשים על דוח העוני, אז יש גם דרדור וגם שינוי הכותרת, לא עכשיו 

 20השמאל תוקף, וכולי, לא אחזור על הכותרת, עכשיו הכותרת היא השמאל 

 21 בה ירדה, נכון?והימין מתכתשים על דוח העוני והכת

 22 כן. ת.

 23 עכשיו אמרת קודם שזה היה אירוע חריג, נכון?  ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 נתניהו ואח'נ/מדינת ישראל  67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  04

 

 4653 

 1 כן. ת.

 2 היה נדמה לי שאמרת שזה אירוע חריג, נכון? ש.

 3 כן. ת.

 4 אז אירוע חריג זוכרים, נכון? ש.

 5 כן. ת.

 6יש לך הסבר מדוע את האירוע החריג הזה על דוח העוני, על הקמפיין של  ש.

 7ה ולשנות כותרת, לדרדר כתבה, כותרת הליכוד שמבקש ממך לדרדר כתב

 8אתה שינית, אין לי סימן שהוא ביקש את זה ממך, אירוע כזה חריג לא 

 9 זכרת בחקירות שלך במשטרה? 

 10שוב, האירוע הוא חריג במובן שנעשתה פה פנייה על ידי מישהו שהוא  ת.

 11ממטה בחירות לגבי כתבה שהיא בתוך תוכן, אני לא זכרתי את כל הדברים 

 12דיעבד כשהסתכלנו על הדברים, כשהסתכלתי עכשיו וראיתי את זה האלה ב

 13אז הופתעתי לראות שהייתה גם פעם כזאת, התכוונו בהקשר חריג שאני 

 14מסתכל על זה היום ורואה את הדברים כי זה לא אפיין את זה, ככל 

 15שעשינו תקציבי בחירות וכדומה דווקא בנושא הזה הייתה כאן הפרדה וזה 

 16 זה התכוונתי. היה מקרה חריג, ל

 17תראה, מר ישועה, אני לא רוצה להתווכח, אני לא רוצה לעשות את  ש.

 18החקירה הנגדית כווכחנית, אתה דיברת על זה שזה אירוע חריג, אם זה 

 19כשאתה  וואלהאירוע חריג לדרדר כתבה לבקשת מפרסם ששם כסף באתר 

 20אני מציג בפניך תשובה  2013מעיד במשטרה על מערכת הבחירות של 

 21שיו היא כן או לא או כל מה שאתה רוצה אבל בבקשה בקצרה, שאירוע עכ

 22 חריג כזה אם הוא אכן חריג היית צריך לזכור, ככה אני מציג בפניך.

 23 חריג הוא בדיעבד. ת.
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 1 חריג הוא בדיעבד? ש.

 2לא זכרתי, החריג הוא בדיעבד כי עוד פעם, צריך לזכור שהגיעו אליי מאות  ת.

 3 זה בדיוק בא מתוך הסיפור הזה. פניות לכתבות, לא זכרתי ש

 4 הבנתי. את דוח העוני זכרת?  ש.

 5 לא.  ת.

 6 את דוח העוני לא זכרת. ש.

 7 לא, לא זכרתי. ת.

 8 לא זכרת. ש.

 9  - -כשראיתי את זה, אני אומר עוד פעם, כשעברנו  ת.

 10  - -זה בסדר, התשובה היא לא  ש.

 11  - -לא של אני הופתעתי לראות שמשהו כזה שבדרך כלל היה בערוצים ה ת.

 12אז עכשיו לאחרונה הופתעת לראות, שבדרך כלל היה בערוצים אחרים,  ש.

 13 עכשיו אני אראה לך מדוע התמונה שאתה מציג עכשיו גם היא לא נכונה.

 14 אוקיי. ת.

 15בסדר? אתה פשוט ככה, בוא נראה קודם כל מה זכרו מיכל קליין ואבירם  ש.

 16אלעד, אצלם זה כן נחרט בזיכרון, אני מקריא לך מיכל קליין חקירתה 

 17, היא אומרת כך: אבירם שיתף אותי ואמר שאילן 27, 25שורות  19עמוד 

 18ביקש שנסיר את זה, כששאלנו האורחים, לא רק אני, למה הוסרה הידיעה, 

 19לנו ואני לא זוכרת אם אילן אמר ישירות או אבירם ואילון אמרו,  נמסר

 20שהליכוד משקיע הרבה כסף בפרסום באתר לקראת הבחירות. כלומר 

 21האירוע הזה בהחלט נחרט בזיכרונה לפחות של מיכל קליין. היא זכרה 

 22 לומר את זה. 

 23 בסדר. ת.
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 1 מה הוא יעשה עם זה?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2 כן, אז מה השאלה?  ופט משה בר עם:כבוד הש

 3 מה השאלה אליו? פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 השאלה אליו כיצד הוא לא זכר את אותו אירוע חריג?  עו"ד ז'ק חן:

 5 הוא אמר שהוא לא זכר. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6לא זכר, אני לא, השאלה עכשיו לא אם הוא לא זכר, אני מאמין לו שהוא  עו"ד ז'ק חן:

 7שואל הכיצד הוא לא זכר, ואני מראה לו שהאירוע הזה נחרט ואם גברתי 

 8תמתין מעט, היא תראה תכף שהוא הולך ומתגבה, אז לכן הוא אמר שלא 

 9 זכר, הוא אמר הרבה דברים העד הזה.

 10בסדר, אני רק לא מבינה איך אדם יכול להסביר למה הוא זוכר  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11 הו מיוחד. מש

 12 לא, אדם יכול להסביר, גברתי. עו"ד ז'ק חן:

 13 אבל בסדר.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14 גברתי, הרי אנחנו בחקירה נגדית. עו"ד ז'ק חן:

 15 בסדר, אין בעיה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 16ני מהדברים שהעד אומר א 99%לא כל דבר שהעד אומר אני מקבל, להפך,  עו"ד ז'ק חן:

 17אותנו בדרך כלל זה לחקור  - -לא מקבל, הדרך היחידה שיש לי וככה 

 18בחקירה נגדית, העד דיבר על אירוע חריג, מעלה תהיה ראשונה, איך לא 

 19זוכרים אירוע חריג? במיוחד של כסף וכותרות, עכשיו אני מראה לו 

 20שהאירוע הזה נחרט אצל מיכל קליין ואז יש קושייה חוזרת למקומה, אני 

 21חוזרת  שהקושיהול לקבל את מה שהוא אומר, אז הוא אומר יופי לא יכ

 22למקומה, שתי אפשרויות, אתה יודע מה? שיקרתי, זה בסרטים 

 23שהיא זוכרת, אני לא  - -, האופציה השנייה להגיד אתה אומר אמריקאים
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 1זכרתי, נתקדם הלאה. אבל אנחנו לא במחוזות של איך בן אדם יודע 

 2י לא מניח שהוא באמת לא זכר, ותכף גברתי להזכיר מה הוא זוכר, כי אנ

 3 תראה שהוא זכר גם זכר, אנחנו נדבר על זה.

 4 אוקיי.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5 אז עכשיו קושייה חוזרת למקומה, הכיצד לא זכרת את מה שמיכל זכרה?  עו"ד ז'ק חן:

 6 אתה רוצה שאני אענה? ת.

 7 ם. כן, זו השאלה. אם אפשר בקצרה כדי שנתקד ש.

 8 אוקיי, אני לא יודע לנתח בדיוק איך אני זוכר או לא, אני יכול להסתכל.  ת.

 9 לא, זה מה שבית המשפט אמר, אני לא מאמין לך שאתה לא זוכר. ש.

 10בסדר, אוקיי. אני אמר עוד פעם, בסך הכל נושא של בקשות לסיקור אוהד  ת.

 11ה ספציפי היו בהיקף עצום, סביב מה שאנחנו דנים במשפט הזה. אותו מקר

 12לא נכנס לי שזה היה אני מנסה להסביר את זה עכשיו, אחד, לא נשאלתי 

 13ספציפית על זה ושיקרתי, גם עכשיו כשנשאלתי אני אמרתי את זה, גם אז 

 14לא נשאלתי ספציפית, שאלו אותי על מה ששאלו אותי, המקרה הזה לא 

 15 נכנס לי בזיכרון. גם עכשיו כשקראתי את זה הופתעתי לראות שזה בא

 16מהציר הזה, לא זכרתי את זה גם אז. ואם הייתי זוכר את זה, אני לא יודע 

 17אם עניתי או לא עניתי כי עניתי על השאלות שלי ולא התבקשתי להרחיב 

 18בכל דבר. אם הייתי זוכר הייתי אומר את זה, וגם צריך לזכור פה וזה כן 

 19מתקשר לשאלה הקודמת שהניסיון לזה לתאר כאילו כמו בקריסמס יש 

 20לא נכון, אני אמרתי כבר  - -מתחיל הסיקור  1.1-וב - -פירה לאחור ו ס

 21תחילת, לא התכוונתי לציין איזשהו  2012מקודם, אמרתי לקראת סוף 

 22זה היה ברור,  - -תאריך שפתאום כולם קמו בבוקר  היה גונג והתנשקנו 

 23ביום כניסתה  - -הקטע הזה קורה שבועיים אחרי שטלי נכנסת, כניסת טלי 
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 1ע שזה התפרסם אפילו, עוד לפני כניסתה משבר עצום עם שי ועם ברג

 2הראשונים כי לפני זה לא  - -איריס סביב הכניסה שלה, זה היה אחד 

 3 שיחות ועשו מזה לחצים ועשו מזה כעסים. - -התערבו ואז 

 4  - -אדוני לא נשאל עכשיו על  כבוד השופט משה בר עם:

 5 מסביר.בסדר, אני רק מסביר שזה התחיל, אני  ת.

 6לא, הוא לא נשאל גברתי, הוא לא נשאל, זה מה שהוא עושה, הוא לוקח  עו"ד ז'ק חן:

 7את מקומה של התביעה בסיכומים, הוא לא נשאל דבר שקרוב לדיסרטציה 

 8 שהוא נתן. 

 9  - -האם זה  ת.

 10 זה שהוא עד מאוים אנחנו כבר יודעים. ש.

 11אבל עורך דין חן, כששואלים מישהו למה לא זכרת אז זו   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 12 תשובתו.

 13 התשובה לא הייתה למה לא זכרת. עו"ד ז'ק חן:

 14מה אדוני רוצה להגיד? עורך דין חן, אדוני אומר אני לא מאמין   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15 שהוא לא זכר.

 16 נכון.  עו"ד ז'ק חן:

 17ז אדוני רוצה שהוא יסביר משהו שאדוני ממילא לא מאמין לו, א  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18 אז אמרת לו אני לא מאמין לך שאתה לא זוכר אבל נתקדם הלאה. 

 19טוב, בשביל זה יש חקירה נגדית. אז עכשיו אני מראה לך שהאירוע הזה  עו"ד ז'ק חן:

 20נחרט בזיכרונו גם של אבירם אלעד, ועכשיו אני מפנה להודאתו של אבירם 

 21, הייתה כתבה על הביטוח הלאומי על 13שורה  46בעמוד  18.2-ד מהאלע

 22העוני שיש עלייה באחוזי העוני והכתבה הזאת הייתה בכותרת ראשית 

 23והיא ירדה מהכותרת הראשית, אחרי זה סיפרו שזה היה תוצאה 
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 1מהתערבות של אילן שאמר תורידו את זה, הסברה הייתה במערכת בגלל 

 2ם באתר אז שומרים על הליכוד, אז הנה שהליכוד משקיע כסף בפרסו

 3אירוע שנחרט גם בזיכרונו של אבירם אלעד, אני שוב נותן לך הזדמנות 

 4לבוא ולומר לבית המשפט נכון, זה היה אירוע משמעותי, דובר במערכת, 

 5היו מריבות במערכת סביבו, ולכן זכרתי אותו, אולי לא שאלו אותי לכן לא 

 6שתי לא נעים כי שמו לי כסף באתר אז אמרתי, אולי מסיבות אחרות הרג

 7לא רציתי לספר אבל כן זכרתי אותו, ככה אני מציע לך, כמו שאחרים זכרו 

 8 אותו, מה אתה אומר? 

 9 לא. ת.

 10 לא, אז בוא נמשיך. ש.

 11 התשובה, סליחה, אני מותר לי גם להסביר את הלא שלי.  ת.

 12 לא צריך.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13 לא מותר לי? ת.

 14  - -אם יש לך משהו להוסיף על מה ש  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15 אדוני הסביר קודם. כבוד השופט משה בר עם:

 16 כן, יש לי משהו להוסיף. ת.

 17 משהו להוסיף? פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18 כן.  ת.

 19 - -שקשור לשאלה הזו? אולי אתה כן זוכר רק אתה לא אומר  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 20 בבקשה, זו הייתה השאלה.

 21אחד, אני לא זכרתי את הדבר הזה, אני מנסה להסביר וגם הדברים  ת.

 22האחרים שאמרתי הם היו ברלוונטיות לאיפה הראש שלי נמצא והמוח שלי 
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 1לפני, פועל באיזושהי סביבה ולכן ציינתי את טלי כי כן התחיל הלחץ 

 2 ציינתי את התאריך שלה כי זה התחיל לפני.

 3 אדוני כבר אמר, אין צורך לחזור. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4אני רוצה אבל להוסיף מילה אחת שהיא כן חשובה לדעתי, אני בדרך כלל  ת.

 5לא מתווכח ושמח לסתום את הפה. אני אומר הנושא של שימוש במילה 

 6טרסים וכדומה הוא גם היה חלק מנרטיב תקציבי בחירות ויש לנו אינ

 7לפעמים שהשתמשתי בו גם לאורך הדרך ולכן יכול להיות בזיכרון שלי 

 8כשדיברו איתי על זה לא זכרתי שפה באמת זה בא ממישהו שהוא ממטה 

 9 הבחירות, באמת לא זכרתי את המקרה, זה הכל. 

 10  - -תך אם התווכחו אי - -טוב. אתה זוכר אם אברהם אלעד או  עו"ד ז'ק חן:

 11 אני מתאר לעצמי שכן, אם התווכחו איתי הם התווכחו תמיד. ת.

 12הם התווכחו תמיד, בסדר. גם שאול ביקש ממך אגב, או העיר לך לגבי  ש.

 13הכתבה הזאת, אנחנו רואים יותר מאוחר, ככל הנראה אחרי שהיא דורדרה 

 14דובר של כבודכם, וגם לירן דן פונה אליך, ה 726או בין לבין אני מפנה לרול 

 15 ראש הממשלה.

 16 מתי שאול פונה אליי? ת.

 17 .13:34-ב ש.

 18 לא שעה, באיזה תאריך? ת.

 19 באותו יום. ש.

 20 ? 1.1.13-לפני ה ת.

 21 כן, כן. ש.

 22 ואוו. ת.

 23 בוודאי. ש.
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 1אוקיי. אז מסתבר שלא טעיתי, ששאול דיבר איתי על דברים כאלה גם  ת.

 2שהכל היה מאורגן, לפני, נו באמת, זה בדיוק תומך במה שאמרתי לפני רגע 

 3 ואת זה לא אמרת לפני ואתה לא מטעה אף פעם.

 4 אני מראה לך את זה, אני לא מבין על מה אתה מדבר. ש.

 5 דקה אחרי, כן. ת.

 6 זה פשוט לא ייאמן. ש.

 7 שאתה מטעה אותי. - -זה בדיוק תומך, מה אני  ת.

 8אבל איך אני מטעה? אני מראה לך את זה, תפסיק כבר לעשות כותרות  ש.

 9 ריות.שק

 10  - -עורך דין  ת.

 11תפסיק, אף אחד לא מטעה אותך, אני מראה לך את כל התמונה, אני מפנה  ש.

 12 אותך לשורה הזאת.

 13עורך דין ז'ק חן, אני למוד חמישה ימי חקירה איתך, קראתי את  ת.

 14 הפרוטוקולים ואתה יודע כמה פעמים הטעית אותי? עשרות. 

 15  - -אז מר ישועה  ש.

 16 ]מדברים ביחד[ 

 17מר ישועה, זה לא במקום, אדוני את תחושותיו ישאיר לעצמו  פלדמן: -השופטת ר' פרידמן  כב'

 18 ויענה לשאלות. 

 19 בסדר. ת.

 20מר ישועה, בעקבות ההערה האחרונה שלך, כן? בעקבות ההערה האחרונה  עו"ד ז'ק חן:

 21שלך אני רוצה לומר לך את הדבר הבא, גם באמירה הזאת אתה משקר, 

 22ול זוכר הכל, אנחנו נראה את החקירה שלי אל מול במצח נחושה, הפרוטוק

 23תשובותיך, ומעבר לכל הדברים האלה לשמוע הערה כזאת מאדם כמוך 
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 1שהציג מציאות שטוחה, שטוחה, בחקירה ראשית שבעה ימים אל מה 

 2שהתגלה בחקירה נגדית, כל הכזבים, השקרים, ההסתרות, הקונטקסט 

 3בטח שאני לא מקבל ממך  הנכון, המציאות המעוותת, העולם הוא עגול,

 4שום הערה כזאת, עכשיו כל פעם שאתה תגיד מטעה כדי שיכתבו את זה 

 5 בעין השביעית אתה תקבל ממני את הנאום הזה בחזרה. 

 6 לא, אני מתנגדת למילים האלה.  עו"ד יהודית תירוש:

 7  - -אין צורך יותר, אנחנו  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 8שאת צריכה להתנגד לאופן שבו עד תוקף עורך דין קולגה שלך על אני חושב  עו"ד ז'ק חן:

 9 הדוכן, קודם כל.

 10עורך דין חן, זה לא היה במקום וגם את זה לא צריך, בסיכומים  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11אדוני יגיד מה שירצה ואדוני עכשיו יתקדם. בלי הערות אישיות, בלי 

 12 אה. הערות מהסוג הזה. חקירה עניינית, הל

 13 קיבלתי הוראה, אני שותק.  ת.

 14טוב. אז הפניתי גם לפניה של מר אלוביץ', פשוט לא ייאמן, אני מפנה לפניה  עו"ד ז'ק חן:

 15 . 13:34של מר אלוביץ' באותו יום בשעה 

 16 עורך דין חן, בלי לא ייאמן, מה השאלה?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17 הראיתי, אבל זה, אגב, זה שאני מראה. לא, הוא אמר שהטעיתי שלא עו"ד ז'ק חן:

 18 את זה כבר עברנו, הלאה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 19עברנו, ואני מזכיר לך שגם לירן דן, אין לי פה פשוט את האזכור, פונה אליך  עו"ד ז'ק חן:

 20 - -בעניין אותה כתבה בהמשך היום, בסדר? אתה רואה באותו יום שיש 

 21הראינו את הדיסוננס והראינו מדוע זה דוקר בעין סביב הכתבה הזאת, 

 22  לכל מי שצופה בה, נכון? אתה מקבל פניות בכמה ערוצים, נכון?

 23 כן. זה בדיוק הנקודה.  ת.
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 1 אני לא שואל אותך מה הנקודה שלך, אתה עכשיו אומר הנקודות שלי. ש.

 2 יש פניות, הלאה.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 3 ק. בדיו עו"ד ז'ק חן:

 4 יש פניות. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5 יש כמה ערוצים.  עו"ד ז'ק חן:

 6 רואים מה שרואים.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 7 יפה. עו"ד ז'ק חן:

 8 לכן יכולתי להתבלבל.  ת.

 9ולכן זה לא שאתה, זה דוגמה מצוינת וזו הנקודה שרציתי לצרוב,  ש.

 10עלת על פי הנחיותיו של מר המציאות החד ממדית שתיארת כאן, שפ

 11אלוביץ לבדו, זה כל מה שעניין אותך, שאחרת לא היית עושה את זה אני 

 12מראה לך עכשיו מציאות מרובדת כמה ערוצים בבור לשכת ראש הממשלה 

 13בקמפיין הליכוד שמשקיע כספים  וואלהמר שאול אלוביץ' ואינטרסים של 

 14ה שתיארת כאן, באתר, המציאות היא הרבה יותר עגולה ומרובדת ממ

 15 תגובתך.

 16 כל מה שאתה מראה פה הוא רק מראה את מה שאמרתי, אני. ת.

 17 רק שאול. - - ש.

 18תן לו לענות עכשיו, שאלת? עכשיו תן לו לענות. יענה כמו שהוא  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 19  רואה. כן?

 20אני אמרתי פה בלי משחקים שהפניה הזאת של דורון אליי והמענה שלו  ת.

 21יי זה לא תקין וזה חריג, אמרתי את זה מיד, אמרתי גם למה לא זכרתי אל

 22 את הנקודה הזאת, אבל לבוא ולציין. 

 23 לא תקין אתה מוסיף עכשיו אגב.  עו"ד ז'ק חן:
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 1 בסדר. ת.

 2 טוב, זה תוספת. ש.

 3בסדר. אבל לבוא עכשיו ולציין שכאילו זה מראה שאני המצאתי את כל  ת.

 4  - -הדברים, הרי היא הנותנת ש 

 5 זה לא מה שאמרתי. ש.

 6 טוב, תן לו להשלים תשובה.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 7 לא, אבל גברתי, אנחנו הולכים ומשוטטים איתו, זה לא מה שאמרתי.  עו"ד ז'ק חן:

 8 עורך דין חן. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 9 לשאלות.לא לענות  - -התוספות שלו זה למרוח זמן ולתת  עו"ד ז'ק חן:

 10עורך דין חן, מה שאדוני אמר איך אדוני אמר? הכל רשום  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11 בפרוטוקול. 

 12 סליחה? עו"ד ז'ק חן:

 13אדוני אמר כבר שהפרוטוקול משקף את מה שנאמר, מה שאדוני  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14נתנו, אחר כך אמר אדוני אמר, אדוני ייתן לו לענות עכשיו לפי מיטב הב

 15  - -בסיכומים תעשו עם זה מה שתרצו, אבל דעתו, רצונו, מה ש 

 16  - -אני מייחס יותר  עו"ד ז'ק חן:

 17 עורך דין חן, נגיע לסיכומים, תעשו עם זה שם מה שתרצו.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18 זה הבעיה שלי הייתה בחיים שייחסו לי יותר תחכום ממה שהיה.  ת.

 19גברתי, אני חייב לומר שבהליך בבית המשפט העליון אמרו לנו תבואו לבית  חן:עו"ד ז'ק 

 20המשפט תחקרו בחקירה נגדית, עכשיו אני בבית המשפט, אומרים לי 

 21 תעשה בסיכומים מה שאתה רוצה. 

 22 לא, אדוני.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 23 - -מה  מתישהו כשאני אגיע לסיכומים אני לא רוצה לחשוב עו"ד ז'ק חן:
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 1 עורך דין חן, אדוני שואל שאלה אבל שייתן לו לענות, זה הכל.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2 בסדר, הוא לא עונה לשאלה. עו"ד ז'ק חן:

 3 הוא מנסה לענות. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 הוא לא מנסה לענות.  עו"ד ז'ק חן:

 5ה אפשר לעשות? אי אפשר להכתיב לו תשובה, זו תשובתו, מ פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6 אפשר לשאול אותו שאלה שיענה. 

 7את כולם בכחש לענות  - -לא, אבל אפשר להדריך גם עד שנמצא על הדוכן ו  עו"ד ז'ק חן:

 8 לשאלות שהוא נשאל, הוא לא מסכם תיקים וגם התביעה.

 9בתו אם לאדוני תהיה עוד עורך דין חן, כשהוא יסיים את תשו פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 10שאלה בחקירה נגדית בבית המשפט המחוזי, לא בבית המשפט העליון, 

 11אדוני יוכל לשאול אותו אבל תן לו לסיים את התשובה, זה הכל. הוא פה, 

 12הוא יסיים את התשובה, אדוני ישאל אותו את השאלה הבאה, מה שאדוני 

 13 יחשוב שצריך לשאול.  

 14 בסדר, כן.  עו"ד ז'ק חן:

 15 כן, מר ישועה, תשלים את התשובה.  פלדמן: -' השופטת ר' פרידמן כב

 16המציאות שבה חייתי גם בהקשר לשאלה שלך למציאות השטחית או לא  ת.

 17שטחית וכדומה, המציאות שבה חייתי גם כשעניתי פה לדורון טל את מה 

 18שעניתי ואני אומר שזה לא היה בסדר, ראינו אותה במייל של שאול אליי 

 19, ואני הסברתי לפני זה, היא כבר עלתה בתוך הקונטקסט באותו יום

 20והסברים שקיבלתי וזהו, זה ההקשר ולכן אני  - -שיש בעיה  - -שקיבלתי מ 

 21לא המצאתי את זה, לא יצרתי את הדבר הזה, יכול בהחלט להיות 

 22 שבקונטקסט אחר זה לא היה אבל פה לקחתי על עצמי את זה עד הסוף.
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 1ו מה אתה זוכר על חילופי הדברים הקשים, אני כבר אומר לך בסדר, עכשי עו"ד ז'ק חן:

 2חילופי דברים קשים וזה מאוד רלוונטי גם לעדות שלך בעניין טלי בן 

 3עובדיה, נגיע לזה, שהיו לך עם הגברת טלי בן עובדיה בנושא הזה? שכפי 

 4שאמרתי, היא רק שבועיים עורכת והנה אתה מדרדר לה כתבה. אז אולי 

 5 ?עכשיו אתה נזכר

 6 אני מתאר לעצמי שהיה על זה עימות, אני לא זוכר. ת.

 7 מתאר לעצמך ואתה לא זוכר את העימות? ש.

 8 אני לא זוכר. ת.

 9 אתה לא זוכר.  ש.

 10 אני מתאר לעצמי שהיה עימות. ת.

 11של האירוע ונראה  - -אוקיי, אז בוא נקרא מה היא אומרת ונראה את ה  ש.

 12היא אומרת ככה, אני מפנה האם באמת אפשר להאמין לך שאתה לא זוכר, 

 13עד סוף הקטע, עורך המשנה שלי לירון מעוז פנה אליי  12שורה  1לעמוד 

 14וביקש לשוחח איתי בפרטיות ואחרי שביקש ממני להגן עליו ולשמור עליו 

 15והוא אמר שהוא חייב לשתף אותי במשהו, סיפר לי שבהיותי בישיבה, 

 16ר לי שבהיותי בישיבה כלומר עורך המשנה בא לספר לה בסודי סודות, סיפ

 17פנה אליו המנכ"ל אילן ישועה וביקש ממנו לדחוק מהעמוד הראשון למקום 

 18הכי שולי שאפשר את הידיעה שהתפרסמה באותו יום שמסכמת את דוח 

 19העוני בישראל שהופץ באותו יום, הימים היו ימי בחירות לכנסת בשנת 

 20ועורך  , דוח העוני לא החמיא לפעילות הממשלה ברשות נתניהו2013

 21המשנה סיפר לי שהוא נאלץ לבצע את ההוראה של ישועה וחזר וביקש רק 

 22, 13שלא ידעו שאני סיפרתי לך, ואז הוא אומר אצלך הבחירות היו בינואר 

 23, בעניין הזה 17.12-האירוע היה בסוף דצמבר, אנחנו יודעים שהוא היה ב
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 1ירוע היא לא מדייקת אבל אי אפשר להאשים אותה כי היא זוכרת את הא

 2שנים אחר כך היא  6החריג הזה שנים אחרי שהוא קרה, אנחנו מדברים על 

 3, אז מיכל קליין זוכרת, עד כדי כך שהיא מעידה על זה 19.2.18-מעידה ב

 4במשטרה. אבירם אלעד זוכר עד כדי כך שהוא מעיד על זה במשטרה, 

 5 ועכשיו הגברת טלי בן עובדיה שבועיים הולכת, מתארת אירוע מז'ורי שבא

 6אליה עורך משנה חושש ממך, הוא אומר אל תספרי שאני אומר לך, אבל 

 7תדעי שמעל גביך או מעל ראשך המנכ"ל נתן לנו הוראה לדרדר ידיעה, ואת 

 8 זה אתה לא זוכר?

 9באותה תקופה במשך שנים  - -אירועים מהסוג הזה שאתה מתאר פה היו  ת.

 10שבועות, יכול  4וק , טלי עבדה אצלנו בדי2017-רבות, אני נחקרתי על זה ב

 11להיות שהיא זוכרת את האירועים יותר חריף כי יש לה טווח זמן ומספר 

 12אירועים יותר קטן לזכור, עובדתית לא נשאלתי על זה, לא זכרתי דבר כזה 

 13בזמן זה, וגם אני מציין עוד פעם את הנסיבות שבהם אני פועל הן כבר 

 14כמו שאתה נוהג לומר  - -נסיבות שבהן הלחץ הפוליטי כבר מופעל ובעצמך 

 15 הראית ששאול דיבר איתי באותו הקשר מיד.

 16בסדר, נמשיך. אמרת שלא נשאלת מילה על זה אבל אתה כן התייחסת  ש.

 17בעדויות שלך לקמפיין הליכוד, כמו שראינו בתחילת היום התייחסת 

 18לנשיאות אבל לא זכרת פואד, אבל התייחסת לקמפיין הליכוד, רק לא 

 19שכולם זוכרים אותו כאירוע דרמטי וחריג. מה אתה זכרת את האירוע הזה 

 20 אומר?

 21אין לי מה להוסיף למה שאמרתי, אתה שואל אם זכרתי? זה לא, אם  ת.

 22 הסתרתי במתכוון לא הסתרתי במתכוון.
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 1כן. כבודכם, השארנו אצלכם את הקבצים של החקירות זה לא לצורך  ש.

 2לומר דברים  הוכחת התוכן כמובן, השארנו רק כדי שאפשר להיעזר ולא

 3, אני לא הולך להקריא, פשוט 5בעמוד  3829באוויר, אני מפנה לקובץ 

 4 שיהיה בפרוטוקול. טוב. 

 5 הלאה.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6עכשיו, טלי בן עובדיה הייתה מאוד נסערת, נכון? היא הייתה מאוד נסערת,  עו"ד ז'ק חן:

 7 את זה אתה זוכר? 

 8 כן. ת.

 9אתה זוכר על זה שהיא הייתה נסערת כי לפני רגע לא זכרת כן, תספר מה  ש.

 10 את האירוע.

 11 אני לא זוכר, עוד פעם. ת.

 12 אבל הרגע זכרת, אמרת כן. מה קרה?  ש.

 13 תיתן לי להשלים משפט, אולי יחסוך לך חלק מהשאלות.  ת.

 14 שמעתי, כן. ש.

 15ת התשובה, כן, מה תן לו להשלים, תן לו להשלים. תשלים א  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 16 התשובה מר ישועה?

 17לא זוכר אירוע ספציפי, אני זוכר שהיו מספר התנגשויות עם טלי בן עובדיה  ת.

 18וברור שהיא הייתה נסערת, היא אחרי חודש עוזבת את המקום שאליו היא 

 19 אז מה? אני לא זוכר את המקרה הספציפי. - -

 20 הבנתי. עו"ד ז'ק חן:

 21  - - זוכר שוודאי שהיה לנו כמה ת.

 22לא משנה, אני לא אתפוס אותך עכשיו על החלקת הלשון הזו משום שבו  ש.

 23נראה, כן היא הייתה נסערת, במשמעות של זה לגרסה שמסרת עד עכשיו 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 נתניהו ואח'נ/מדינת ישראל  67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  04

 

 4668 

 1שאתה לא זוכר את האירוע, אבל בוא נמשיך. שואלים אותה, גברת טלי בן 

 2א עובדיה מה עשית עם המידע שמסר לך לירון מעוז עורך המשנה, ואז הי

 3אילן, הוא היה  וואלה, למשרדו של מנכ"ל 5אומרת, עליתי מיד לקומה 

 4בישיבה, אני הוצאתי אותו וערכנו שיחה במשרד סמוך. אני הייתי מאוד 

 5נסערת, ושאלתי מה זה צריך להיות שהוא מתערב בתכני האתר, מוריד 

 6ידיעות ועוקף את סמכותי ללא ידיעתי, אילון בתגובה התנצל ואמר אני עוד 

 7מד ממך ואני עוד אלמד ממך לעשות עיתונות, ציטוט שלה מפיך. תביני, אל

 8לוחצים עליי, לוחצים עליי, אני לא זוכרת את המילים המפורשות מילה 

 9במילה אבל אני זוכרת את האווירה בה הוא הצטייר ואמר שזה לא יקרה 

 10עוד פעם. אני זוכרת שאני אמרתי לו שאם הוא רוצה להקים גוף תקשורת 

 11בישראל אז הוא לא יוכל אם הוא פותח, סליחה, זה ביטוי שלה, אם  רציני

 12הוא פותח רגליים לפוליטיקאים. הוא חזר והתנצל ואמר שזה לא יקרה 

 13יותר אף פעם. אמרתי לו שאם הוא, שוב, ביטוי שלה, אני מתנצל, מספיק 

 14גבר שיפנה אליי ולא לכפופים אליי. האם אתה זכרת אירוע חריג, דרמטי, 

 15ת שבועיים אחרי שהיא מגיעה למקום חדש שלא יודעת איך הוא שהעורכ

 16 מתנהל מוציאה אותך מישיבה שאתה מקיים, זה חריג.

 17 לא זכרתי את ההקשר הספציפי פה. ת.

 18 אבל אתה זוכר שהיא הוציאה אותך מישיבה? ש.

 19לא, לא זוכר שהיא הוציאה אותי מישיבה, הוציאה אותי הרבה פעמים  ת.

 20  - -אם הוציאו אותי מישיבה? אני זוכר שהיא מישיבה, מה זה משנה 

 21 זה הייתה שאלה ראשונה כי ככה היא מתארת.   ש.

 22 בסדר, אני לא זוכר שהוציאה אותי מישיבה. ת.

 23 אז אני עובר הלאה. ש.
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 1אני זוכר שהיה עם טלי מספר עימותים חריפים וזה כנראה אחד מהם, אני  ת.

 2 לא מגיש את זה.

 3לת בפניה, אמרת שלוחצים עליך והבטחת לה כן, אתה זוכר שאתה התנצ ש.

 4 שזה לא יקרה עוד פעם? תגובתך.

 5 יכול היות שכן. ת.

 6יכול להיות. אתה זוכר שהיא אמרה לך שאם אתה רוצה להקים גוף  ש.

 7תקשורת עיתונאי רציני אתה צריך לא להתמסר לפוליטיקאים נקרא לזה 

 8 כך? 

 9האירוע הספציפי, עוד  כן, היא דיברה על זה מספר פעמים, לא זוכר את ת.

 10 פעם.

 11  - -עכשיו אני שואל אותך על מאורעות ספציפיים, השאלה לא  ש.

 12 עוד פעם, מאורעות ספציפיים מהסוג הזה בוודאי שהיו, כן. ת.

 13 יפה, עכשיו אני שואל. ש.

 14 זו הייתה עמדתה. ת.

 15עכשיו אני שואל האם אתה זוכר שאתה התנצלת בפניה ואמרת לה שזה לא  ש.

 16 יותר?יקרה 

 17 כן, יכול להיות. ת.

 18אתה זוכר שהיא אמרה לך, זה ביטוי חריג, אני נאלץ לחזור עליו אבל זה  ש.

 19וודאי ביטוי חריג שוודאי נחרט בזיכרון שלך, שאם אתה מספיק גבר תפנה 

 20 אליה ולא לכפופים אליה? 

 21לא זוכר את המילים כבר, את הפישוק רגליים והכל, אבל בגדול זה רוח  ת.

 22 הדברים.

 23 רוח הדברים. ש.
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 1 אינני זוכר את הדברים במדויק, אבל רוח הדברים ותוכנם כן. ת.

 2 בסדר.  ש.

 3 אני מאשר. ת.

 4והנדידה שלך בחקירות שלך  13, תחילת 12הבנתי. עכשיו, עוזב את סוף  ש.

 5, נגענו בזה קודם, אבל אתה נחקרת גם על טלי בן 13במשטרה לתחילת 

 6ם בחקירה הנגדית של חברתי עובדיה ארוכות גם בחקירה הראשית וג

 7עורכת הדין מיכל רוזן עוזר. האם כשנחקרת על הגברת טלי בן עובדיה אז 

 8על פני עשרות עמודים האירוע הזה החריג הזה לשיטתך שבועיים אחרי 

 9שהיא דורכת במערכת שהיא מוציאה אותך מישיבה, שאומרת לך את 

 10 המילים הקשות האלה לא זכרת לספר לבית המשפט? 

 11 ית המשפט?לב ת.

 12 כן.  ש.

 13אוקיי, שוב, אני ספציפית את האירוע של הכתבה הזאת לא זכרתי, מה  ת.

 14, אני נקרא ונאמר לי שיש עם זה PR-שזכרתי זה טלי מגיעה, מתפרסם ה

 15בעיה בגלל משהו שהיא אמרה על שרה בזמנו, ושזה הולך להיות סיפור 

 16 -סביב הסיקור  והולך להיות בעיה, אחר כך אני זוכר שהיו סדרת עימותים

 17אני לא זכרתי שהדבר הראשון היה סביב משהו שבא ממטה הבחירות  -

 18ולא מהציר הפוליטי וגם רואים שזה מעורבב פה עם הציר ההוא, זה 

 19התשובה שלי לשאלה שלך, בגדול זכרתי את העימותים, זכרתי מה 

 20 ההנחיה שקיבלתי לשלוח אותה וזהו.

 21 הבנתי. ש.

 22  - -סיפרתי על  ת.

 23 זה אנחנו נגיע.גם ל ש.
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 1 בסדר. ת.

 2עכשיו אני רוצה לעבור איתך אבל ממש במהירות, ממש במהירות לסדרה  ש.

 3-של פרסומים, אנחנו עדיין בקמפיין ובתחילת חודש דצמבר, אנחנו כבר ב

 4אם אפשר באמת זה סדרה של פרסומים,  1312נ/אני מציג לך את  18.4.12

 5ניך היא כתבה חיובית לבנט , הכתבה שבפ1315נ/, 1314נ/, 1313נ/, 1312נ/

 6לסקרים המחמיאים בתוכנית מקדשים,  - -ולבית היהודי, נכון? מוחמאים 

 7גם מצביעי ש"ס על הכוונת בזמן שבליכוד מוטרדים בעיקר מהתחזקות 

 8כבר מסמנים לעצמם את היעד הבא, וכולי, זה כתבה. - -הבית היהודי 

  9 

 10  - -תראה, אני מכיר את יהושע ברנר, לא   ת.

 11 לא, מר קשור עכשיו ברנר? אני מדבר על הכתבה. ש.

 12 אתה שואל אם היא חיובית לבנט? כן. ת.

 13 כן, זה כל מה ששאלתי.  ש.

 14 בסדר. ת.

 15לגלעד ארדן, תתקשר אליי, אתה זוכר  - -אתה  1313נ/יפה, באותו יום,  ש.

 16 האם דיברתם? 

 17 אינני זוכר. ת.

 18 טוב. ש.

 19 שר התקשרתי.אני מתאר לעצמי שאם הוא ביקש שאני אתק ת.

 20בסדר, התקשרת. אתה גם כותב לו אחר כך בהמשך הייתי בדירקטוריון,  ש.

 21 אני זמין, אז אני מניח שהתקיימה שיחה ביניכם, נכון?

 22 סביר. ת.
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 1הבית היהודי  1314נ/בהמשך אותו היום בשעות הערב עולה כתבה נוספת  ש.

 2 הופכת למפלגה השלישית בכנסת. 

 3 היינו בזה הרגע, לא?   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 לא, זה כתבה אחרת.  עו"ד ז'ק חן:

 5 אה, זה אותה תמונה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6 - -כי נפתלי בנט מצליח לחשוף אחריו מצביעים צעירים  - -מסקר של מכון  עו"ד ז'ק חן:

 7הוא מתחזק על חשבון הליכוד, הכותרת הראשית היא הבית היהודי 

 8 פלגה השלישית בכנסת, בהחלט כתבה חיובית לבנט, נכון? הופכת למ

 9 כן. ת.

 10גלעד ארדן ואתה משוחחים, פונה  1315נ/ 19.12-כן. ואז יום למחרת ב ש.

 11אליך גלעד ארדן אומר לא חזרת אליי, ככל הנראה זה שיחה נוספת, זה לא 

 12השיחה הקודמת של יום קודם, בסדר? ואז הוא מאיים עליך, אני עומד 

 13ם ווינט, אתה רואה? ואז אתה אומר פתרנו את הבעיה, הודענו לסגור ע

 14 למקאן והכל נסגר.

 15 כן. ת.

 16 זה מזכיר לך על מה שוחחתם? ש.

 17לא זוכר את השיחה, מתאר לעצמי שזה קשור למדיה הפרסומית או איך  ת.

 18 הוא רוצה שזה יעלה. 

 19 כי מקאן נזכרת. ש.

 20 כי זה מקאן, כן, זה עניין פרסומי. ת.

 21סומי. אתה זוכר מה הייתה הבעיה ואיך מקאן של אילן שילוח עניין פר ש.

 22 קשורה לעניין הזה?
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 1אינני זוכר, מה זאת אומרת אי ך היא קשורה? דרכה הוא עושה רכש  ת.

 2 המטה שלו עושה רכש.

 3 אבל אתה לא זוכר מה הייתה הבעיה? ש.

 4 לא. ת.

 5כתבה נוספת שקשורה לבנט, כותרת  1316נ/-, אני מפנה ל20.12לא. ביום  ש.

 6שעוררה מהומה בזמנו. בנט: אם יורו לי לפנות יהודים לא אעשה זאת, אם 

 7אקבל פקודה לפנות יהודי אבקש מהמפקד לפתור אותי, זו הייתה 

 8הגיב, מי שקורא לסרבנות הוא חסר אחריות והתחוללה  - -הכותרת, שר 

 9א ספציפי את הכתבה הזאת מהומה רבתי,  אתה זוכר את האירוע הזה? ל

 10 אבל את הנושא? 

 11 לא. ת.

 12דורון טל מקמפיין הליכוד שוב פונה  21.12.12-אז אני מזכיר לך, ולמחרת ב ש.

 13, הוא צריך את עזרתך, אתה אומר לו יוסי מטפל, תודה. יוסי 1317נ/אליך, 

 14אני מניח זה גם קשור לאנשים שהם קשורים למדיה ולפרסום, נכון? לא 

 15 ן?לתכנים, נכו

 16 כן, סמנכ"ל מכירות.   ת.

 17 כן, ממטה המכירות. ש.

 18 סמנכ"ל שכר, לא, לא. ת.

 19 סמנכ"ל? ש.

 20  - -סמנכ"ל המכירות שמוכר את  ת.

 21 זה מה שאמרתי, מהמכירות. ש.

 22 עכשיו שאמרת מטה. ת.
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 1אתה צודק אמרתי מטה, לזה התכוונתי, הכוונה היא לא קשור לתוכן של  ש.

 2  - -הפרסומים, של הכתבות, אלא 

 3 קשור למדיה. ת.

 4 לפרסומות על מה שהם שמו כסף, נכון? ש.

 5 כן. ת.

 6הליכוד מגיב לאותה סערה שראש  1318נ/כתבה נוספת  23.12.12-וב ש.

 7הממשלה בנט חולל, והכותרת היא הליכוד לא יודעים למי להאמין לבנט 

 8א' או בנט ב' כי פעם אחת הוא אמר שהוא לא יפנה ופעם שנייה הוא אמר 

 9סבלנות, ואז הם מנצלים את ההזדמנות ומכים בו, נכון? כך  - -שהוא לא 

 10 נהיה. 

 11 כן. ת.

 12ובאותו יום התפרסמו עוד מספר כתבות, נגיד אותם במרוכז, נפנה אליהם  ש.

 13במרוכז, אני אפילו לא אציג לך אותם, זה נמצא בקלסרים של בית 

 14 המשפט, אני אתן את הקובץ לחברתי, בשורה אחת רק אומר לך ואני מפנה

 15, כל זה כתבות של ההתכתשות 1322נ/-, ל1321נ/-, ל1320נ/-, ל1319נ/-ל

 16שמבטאות את ההתכתשות בין שני המפלגות, הכל נמצא בקלסרים בפני 

 17כבודכם, בסדר? זו היית ההתרחשות אז, ואנחנו מדברים, הנקודה 

 18אני  23.12.12-, ואז ב2012החשובה היא אנחנו מדברים שלהי חודש דצמבר 

 19שוב גלעד ארדן כותב לך אחרי שגם אתם  1323נ/לך את זה,  רוצה להציג

 20אני מקווה שתעלו עכשיו את  ynetתקעתם אותנו כל היום עם בנט כמו 

 21הסרטון שהפצנו אצל ג'וש בריינר, גלעד ארדן, אילן ישועה בודק, גלעד 

 22ארדן תודה, גלעד ארדן אחרי קצת זמן ובכן, כי תשובה הוא לא מקבל. 

 23גלעד ארדן פונה שוב, אילו מה קורה? ואומר לך שלא  17:52-אחרי שעה, ב
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 1מעלימים את עמדותינו, הסרטון שודר בערוץ  ynetלחשוב שאתם כמו 

 2שתיים בעשר, ועוד משפט שלא רלוונטי, אוקיי? עכשיו אתה נזכר שזו 

 3הייתה התלונה של גלעד ארדן אגב ההתכתשות שהייתה בין הליכוד לבין 

 4נט על כך שלא מעלים סרטון של הליכוד הבית היהודי וראש הממשלה ב

 5 באתר שלכם?

 6  - -אני לא  ת.

 7 אתה נזכר בזה? ש.

 8 אני לא זכרתי את הפרטים אבל בסדר. ת.

 9 לא זכרת את הפרטים. ש.

 10 נזכר, אוקיי. ת.

 11 בסדר. ש.

 12  - -אתה שואל אותי אם אני  ת.

 13 תיזכר לאט לאט, תכף תיזכר. 1324נ/-אז אני מפנה ל ש.

 14 את זה.אני לא מכחיש  ת.

 15אילן ישועה דיברתי עם טלי בן עובדיה, אתה כותב לשר גלעד  1324נ/-ל ש.

 16ארדן, דבר איתה בבקשה ואתה נותן את מספר הטלפון שלה, זה באותו 

 17 הערב, כן?

 18 כן. ת.

 19ואז אתה כותב לא, היא מצפה לשיחה, מאמין שהיא תסייע, תהיה עדין,  ש.

 20והוא אומר שהוא חייג, היא לא ענתה, אסמס, ואתה אומר הרגע יצאנו 

 21ממך, כלומר מה אנחנו למדים מהשיחה הזאת? תאשר לי, שהייתה תלונה 

 22של השר ארדן שיש סרטון שמתעכב ולא מועלה לשידור אצלכם, עד כאן 

 23 נכון? 
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 1 .כן ת.

 2ושאת התלונה הזאת אתה ביקשת לברר עם הגברת טלי בן עובדיה ושוחחת  ש.

 3 איתה בעניין, נכון?

 4 כן. ת.

 5והיא תסייע, אחרת לא היית אומר לשר גלעד ארדן שאתה מאמין שהיא  ש.

 6 תסייע, אבל תהיה איתה עדין, נכון? 

 7 כתוב, כן.  ת.

 8 17.12-וח העוני מהכתוב פה, נכון. אז את השיחה הראשונה בעניין דרדור ד ש.

 9כבר ראינו עם טלי בן עובדיה, עכשיו יש לנו גם שיחה שנייה עם הגברת טלי 

 10בן עובדיה, איך דוחפים משהו של הליכוד שלא העלו אותו, שהמערכת לא 

 11 העלתה אותו, והשר ארדן דורש שיעלו אותו, נכון? 

 12 כן. ת.

 13הגברת טלי בן כן, ומן הסתם גם השיחה הזאת היא לא הייתה פשוטה עם  ש.

 14 עובדיה, לא?

 15אני לא יודע, יכול להיות שזאת כן הייתה פשוטה, אינני יודע, סך הכל  ת.

 16בקשה של לינק שאולי הועלה בערוצים אחרים, יכול להיות שזה היה בסדר 

 17 ולא היה לה עם זה בעיה.

 18 זה לא עלה. ynetאבל בסדר, הוא אמר שגם ב ynetאו שזה לא עלה גם ב ש.

 19תראה, כנראה שקראתי ואמרתי לה, זה הייתה פניה ותדברי לא יודע,  ת.

 20 איתו.

 21תדברי איתו, כן, כי בשיחה הקודמת היא אמרה אם אתה גבר תפנה אותם  ש.

 22 אליי, זה בדיוק מה שאתה עושה, נכון?

 23 כן, יצאתי גבר.  ת.
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 1 סליחה? ש.

 2 כן, יצאתי גבר. ת.

 3 ולוגיה הזאת.כן, בשפתה, שלא יחשדו בך ובי שאנחנו משתמשים בטרמינ ש.

 4 בסדר, כן.  ת.

 5אני מבין שאדוני מתמקד ברזולוציות כל כך גבוהות בעיקר משום  כבוד השופט משה בר עם:

 6, נדמה לי שהעד התייחס גם לעניין הזה 2013שמדובר על לפני תחילת 

 7באחת מהתשובות ואפילו בהקשר הזה כנראה נפלה אי הבנה אם הייתה או 

 8ח בפני אדוני אלא עובדה שהוא סבור, זוהי הטי - -לא הייתה הטעיה כלפי 

 9אלא אולי עוד  2013גרסתו שהגיעו לחצים עוד קודם כנראה, לא בתחילת 

 10  - -קודם. זו הטענה, זו גרסתו 

 11 אז קיבלתי את הנקודה, אפשר להתקדם הלאה, אדוני.   עו"ד ז'ק חן:

 12חוקר, אדוני יכול  רק לפרוטוקול, נשאל קודם חברי עורך דין חן הוא  עו"ד בועז בן צור:

 13 את המועד של תחילת הפניות. - -להסתכל על הפרוטוקול מתי עד 

 14 כן, כן. כבוד השופט משה בר עם:

 15מופלא אני כבר אומר, גם איזה ארוחת ערב  - -בפרוטוקולים שהיו, וזה  עו"ד בועז בן צור:

 16לחודש דצמבר, אז רק אני אפנה למספר מובאות  27-שטוענים שהייתה ב

 17 הקשר הזה, אם חברי ירשה לי, כמובן.של העד ב

 18 כמובן, זה הערה שקיבלתי מבית המשפט.  עו"ד ז'ק חן:

 19 5.4.21-אחד יכול לחקור והשני יכול לעבוד. למשל אני אפנה לפרוטוקול מה עו"ד בועז בן צור:

 20, שואלים אותו אתה יכול לשים את האצבע מתי בערך 672-ו 671בעמודים 

 21ולא שמת לב, זה שאלה של חברתי עורכת  זה התחיל? אולי אמרת את זה

 22סביב הבחירות ואחרי  2013עד ינואר  - -דין תירוש, והתשובה היא דומני ש 

 23, 2013תחילת  2012הוא אומר כך: זה התחיל בסוף  677זה בהמשך בעמוד 
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 1הוא אומר לשאלת כבוד השופטת אב בית הדין על  958ואחרי זה בעמוד 

 2אבל אני מזכיר שכל מסע  2015א אומר על איזה שנה אנחנו מדברים? אז הו

 3. זאת אומרת התמה הבסיסית שלו הייתה 2013הלחצים נמשך מתחילת 

 4, אם זה מתכתב עם איזושהי טענה בכתב האישום או לא 2013שזה תחילת 

 5לא מעניין ומה שחברי מראה כרגע שהדברים האלה לא קשורים לשום 

 6 דבר, זו כל התורה בעניין הזה.

 7ועכשיו בתשובה לשאלת בית המשפט הנכבד: אני לא אתעסק יותר  עו"ד ז'ק חן:

 8ברזולוציה הגבוהה בעניינים של קמפיין הליכוד מול הבית היהודי וראש 

 9הממשלה בנט, יש נקודה אחרת שאם העד יצא אני אוכל להסביר לבית 

 10 המשפט. 

 11 אני מאוד אשמח לשתי דקות.  ת.

 12 צטרך לעשות הפסקה מתודית.אז נמתין לאדוני, נ כבוד השופט משה בר עם:

 13 אני אעשה את זה בריצה.  ת.

 14 אז אני יכולה להגיד משהו אם כבר העד יצא.  עו"ד יהודית תירוש:

 15 טוב, קודם כל העד יצא, גברתי רוצה להסביר משהו?   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 16במענה למה שחבריי, חבריי הפנו לקטעים מסוימים ויש גם קטעים אחרים  עו"ד יהודית תירוש:

 17שהעד מסביר בפרוטוקול מספר פעמים גם בחקירה הראשית וגם בחקירה 

 18הנגדית שהוא דיבר, שהדברים התחילו אחרי שהחברה נמחקה מאותה 

 19  - -הוא אומר את זה ובית המשפט  - -חברה 

 20 ר לכבודכם מדוע.ברור, זה השיא, אני אסבי עו"ד ז'ק חן:

 21 רגע.  עו"ד יהודית תירוש:

 22 רגע.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 23 אחרי שהיא נמחקה. עו"ד יהודית תירוש:
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 1 שזה מתי? עו"ד בועז בן צור:

 2לדעתי, אחרי שנמחקה הוא אומר אני מיד אציג  2012היא נמחקה באפריל  עו"ד יהודית תירוש:

 3הנגדית וגם בחקירה הראשית, מראה מקום, מספר פעמים, גם בחקירה 

 4בעצם, התחיל להיות עניין  2012הוא מסביר גם למה, החסרה לקראת סוף 

 5גובר שלו במה שקורה ובעיתונות והוא אומר את זה מספר פעמים והוא 

 6 שם את הדגש גם על המחיקה.

 7 אז עכשיו אני מבקש בפעם השלישית.  עו"ד ז'ק חן:

 8  - -רק כשאומרים  עו"ד יהודית תירוש:

 9  - -גם עורך דין בן צור הקריא הרגע  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 10וזה פעם שלישית שאני מבקש להודות לחברתי היום, זה יום ממש של  עו"ד ז'ק חן:

 11 הפתעות ומתנות. 

 12 מעולה, אני שמחה. עו"ד יהודית תירוש:

 13 ואני אסביר לבית המשפט מדוע. עו"ד ז'ק חן:

 14 רגע, רגע.   דמן:פל -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15 א', אני תמיד שמחה לעזור לחברי. עו"ד יהודית תירוש:

 16 תודה.  עו"ד ז'ק חן:

 17והדבר השני, כשחברי הציג בהתחלה לעד אתה דיברת על תחילת ינואר  עו"ד יהודית תירוש:

 18, בלי מראה מקום כל מה שקמתי ואמרתי שהאמירה הזאת היא לא 2013

 19 כל. מדויקת והיא אכן לא מדויקת, זה ה

 20 אז אני מבקש, זה פשוט מרתק מה שקורה כאן ואני אסביר גם מדוע,   עו"ד ז'ק חן:

 21העד בחקירה הראשית הרחיק או קירב את תקופת ההתערבות לתחילת 

 22, בהתחלה אנחנו נראה את הכל, בהתחלה, כי אני הכנתי את הפרק 2013

 23הוא  ואז 13, תחילת 12הזה בחקירה הנגדית שלו, בהתחלה הוא אומר סוף 
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 1אגב אירועי ראש הממשלה בנט והבקשות לפרסם  13מתקבע על תחילת 

 2הכפשות שלא התפרסמו לבסוף, זה מה שהיה עדותו בחקירה הראשית. 

 3אני בחקירה הנגדית הפניתי אותו לחקירה שלו במשטרה ואמרתי לו 

 4, אני זוכר 2013-, אמרת אני לא זוכר מ2013במשטרה שאלו אותך על 

 5, ואז הוא נתן סימן במשטרה, הסימן 2013-לא זוכר ב ,2015-התערבויות ב

 6לחברה ציבורית ואז אני כדי לקחת אותו למועד  וואלההיה ההפיכה של 

 7לחברה ציבורית הייתה בחודש אפריל  וואלהבאמת הרלוונטי והפיכת 

 8, אני הצגתי לו את הנתון הזה ואמרתי לו את מה שאתה עשית כאן זה 2012

 9, 2013שלא זכרת שזה מסע הבחירות של  לקחת, א' לזכור אירועים

 10ההתערבויות אז. דבר שני, זה לקרב, לקחת את הכל לתקופה של תחילת 

 11כאשר הסימן שאתה נותן ששאול אלוביץ' התחיל לדבר איתך בכלל  13

 12בענייני תוכן היה כשהתאפשר לו, ושאלו אותך מתי זה התאפשר לו ואתה 

 13ת, הפכה להיות פרטית, אז אמרת כשהיא הפכה להיות פרטית, לא ציבורי

 14 הוא יכול היה, כי הוא בעל הבית. ואז משום שלא הייתה לו ברירה. 

 15 אתה לא יכול להגיד סתם דברים, הוא אמר את זה כבר בחקירה הראשית. עו"ד יהודית תירוש:

 16 זה לא היה, אני מוחה על מה שחברתי אומרת. עו"ד ז'ק חן:

 17   רק רגע. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18 הפרוטוקול זוכר הכל, אני מדייק.  עו"ד ז'ק חן:

 19עורכת דין תירוש, עורך דין חן, עורך דין בן צור, אני שמחה  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 20שאנחנו אולי נחסוך לנו חלק מהסיפורים בסוף כי אתם מסכמים עכשיו, 

 21נדמה לי שהשופט בר עם שאל איזושהי שאלה וכל השיח הזה הוא לא 

 22ובה לשאלת השופט בר עם שנועדה לקצר את הדיונים ולא להאריך את תש

 23הדיונים. אז אם לאדוני יש משהו להוסיף תשובה לשאלה של השופט בר 
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 1עם בבקשה, אם לא העד מחכה בחוץ, הוא סיים עם השירותים, הוא יכול 

 2 להיכנס ואפשר להמשיך איתו. 

 3 ים?ואם הוא ייכנס אני אוכל לצאת לשירות עו"ד ז'ק חן:

 4דקות,  10אם אדוני צריך הפסקה אנחנו נעשה הפסקה מסודרת   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5הוא ניצל את זה שרוצים לדבר בלעדיו, אבל אם מישהו כאן צריך הפסקה 

 6 אנחנו תמיד מוכנים לעשות, אז תגידו לנו.

 7 תודה גברתי, לא, אני ממש לא צריך. עו"ד ז'ק חן:

 8 אז אולי נכניס אותו ונמשיך.   פלדמן: - כב' השופטת ר' פרידמן

 9 לא, אני רוצה לענות לשופט בר עם, הרי הוא בכל זאת שאל שאלה.  עו"ד ז'ק חן:

 10 אז בבקשה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11אמרתי, את הנושא הזה של הרזולוציה הגבוהה והתקופות אני סיימתי. יש  עו"ד ז'ק חן:

 12טלי בן עובדיה, כי גם את האירוע שלה  נושא אחר והוא הנושא של גברת

 13, שאול פיטר ואני אוכיח באותות 13הוא צייר בצורה של קפד ראשו תחילת 

 14ראינו כבר, זה  - - 17.12-ובמופתים שזה לא נכון, ראשית זה התחיל ב

 15המשיך עם הסרטון של הליכוד שאני נמצא עכשיו בעיצומו, תכף נמשיך 

 16אחרי ארוחת הערב אבל זה אירוע  2.1-ונראה אותו, ואחר כך יש אירוע ב

 17שלישי, הגברת טלי בן עובדיה גם מתייחסת בעדות שלה למה שהיה שם, 

 18אחר כך יש התכתבות עם שאול והתכתבות עם אחרים כמו יינון מגל, ואז 

 19אנחנו מקבלים תמונה אמיתית ושלמה ולא שקרית מפוצצת ומעופשת 

 20טלי בן עובדיה.  שמתאימה לתזה מסוימת על ההתרחשות סביב הגברת

 21 ולמה זה רלוונטי? כי בכתב האישום כתוב. 

 22רגע, מה התמונה האמיתית, אנחנו מקבלים תמונות אמיתית שמה? שמה  כבוד השופט משה בר עם:

 23 התמונה האמיתית?  
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 1התמונה האמיתית שהגברת טלי בן עובדיה הגיעה למקום ככל הנראה  עו"ד ז'ק חן:

 2המקצועיים שלה, לא מצא חן בעיניה  מוכה פורענות מבחינת הסטנדרטיים

 3 מה קורה שם החל מאמצע חודש דצמבר. 

 4אבל אין מחלוקת בדיון היום ש, העד היום לא חולק, הוא כבר   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5אז הוא כבר אמר כאן  27.12אמר כאן אם המחלוקת היא תחילת ינואר או 

 6שהם כבר דצמבר, הוא  ואני לא זוכרת מה הוא אמר אז, כאן הוא אמר

 7אישר כל מה שטלי בן עובדיה אמרה במשטרה שאדוני הקריא לו, אז 

 8 אוקיי, מה עוד נשאר לנו? 

 9 אני אגיד לגברתי.  עו"ד ז'ק חן:

 10הם אומרים שזה לא בא מאלוביץ', זה בא מסיבה אחרת, זה מה שאדוני  כבוד השופט משה בר עם:

 11 מבקש להגיד. 

 12אתן תשובה לגברתי. יש שתי סוגיות, אחד זה פרקי הזמן  נכון, אבל אני עו"ד ז'ק חן:

 13להתערבויות על רקע מה הם באו, אז הראינו שפרקי הזמן זה לא פרקי 

 14הזמן שהוא העיד, וההתערבויות באו על רקע של האינטרסים שלו 

 15המסחריים במפגיע למי שהוא שם לו כסף באתר ולא שאול אמר שאול 

 16, זה פעם אחת. חלק מהסיבות כי גם אמר שאול אמר כפי שהוא מדקלם פה

 17הפניתי אותו ששאול גם ביקש, זה בסדר, לא קרה אסון, אז זה אירוע אחד, 

 18מתי ובעקבות מה, יש עכשיו אירוע אחר, אנחנו בעניין טלי בן עובדיה, טלי 

 19בן עובדיה גם אותה הוא קושר, זה נושא אחר להתערבויות, טלי בן עובדיה 

 20פיטורי הכתבים והעובדים שמופיע בכתב זה קשור לנושא של מינוי ו

 21האישום. לבקשת התביעה עמד כאן העד ומנה רשימה שלמה של כתבים 

 22ועורכים שפוטרו או נאלצו לעזוב כתוצאה מדריסת הרגל שניתנה לבלפור 
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 1, אם תקום התביעה ותגיד שהיא זונחת את הטענה הזאת וואלהבמערכת 

 2 הם קצרים, ארוכים יותר.אני מתיישב, חייהם של כולנו, כולל כבודכם 

 3 מקווה שלא.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4כבודכם אמן, כי אנחנו נקצר.  120לא, ארוכים יותר כי אנחנו נקצר, עד  עו"ד ז'ק חן:

 5אבל הם עומדים על הטענה שלהם, וכשהם עומדים על הטענה שלהם אז 

 6קשור מה לעשות? ברגע האמת במיוחד עם עד כזה דורש זמן. החומר ש

 7אליו, במיוחד החומר שהתגלה לנו אחרי שהחליטו על הגשת כתב האישום 

 8  - -הוא עצום, ואנחנו צריכים להראות שם ל 

 9מסביר מדוע העד לא זוכר ומדוע זה אירוע חריג וכיוצא באלה כי זה  - - כבוד השופט משה בר עם:

 10 לא מתיישב אבל בסדר, הדברים ברורים, נתקדם. 

 11 אני אקרא לו? בסדר, עו"ד ז'ק חן:

 12כן, כדאי שמישהו יקרא לו. טוב, מר ישועה נכנס וחוזר לדוכן  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13 ואנחנו.

 14 אנחנו היינו בסרטון הליכוד.  עו"ד ז'ק חן:

 15 אנחנו ממשיכים.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 16 ונעשה את זה מהר.  עו"ד ז'ק חן:

 17 בבקשה. ת.

 18ארדן איתך ועם הגברת טלי בן עובדיה הסרטון  אחרי השיחה של השר ש.

 19, זה וואלהבאתר  18:49, או יש לינק אליו בשעה 18:49משודר בשעה 

 20. אז הנה פה הם נעתרים לבקשת הליכוד, נכון? זה מדבר בעד עצמו. 1325נ/

 21עכשיו בנקודה הזאת אני פותח סוגריים כי שוב, אנחנו עלולים לטעות 

 22החומרים הסלקטיביים שהוגשו כאן  בהקשר הגדול של הדברים מתוך

 23 - -בהצהרה שזה משקף את כל ההתכתבות הרלוונטית ביניכם שהוגש 
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 1בחקירה הראשית, אז אני נאלץ פה רגע לפתוח סוגריים כדי להעמיד דברים 

 2 על דיוקם, אני מבקש שתאשר לי, בסדר? 

 3 בבקשה.  ת.

 4מחפש אותך, שאול  10:47בשעה  24.12-שלא נבין את הדברים לא נכון, ב ש.

 5, פשוט אני כבר אומר לך מה אני רוצה 744אני מפנה לרול הישן שורה 

 6להראות לך, בסדר? שקטעי הדברים שמופיעים ברול הישן לא קשורים 

 7להתערבות פוליטית אלא קשורים לאיזשהו  אירוע עסקי שהיה עם יס, 

 8 ההתבטאויות שלך עם איתן מדמון קשורות לזה, - -יונה ויזנטל, דברים  

 9ופתרת את הבעיה למחרת, אני מיד אראה לך, בסדר? אני פשוט רוצה 

 10 להזיז את זה.

 11 העד יאשר את זה ואז אדוני לא צריך להראות לו.   כבוד השופט משה בר עם:

 12כן, אתה יודע מה? תשאיר את זה לאחר כך את אותו אירוע, בסדר? אני  עו"ד ז'ק חן:

 13, אני מנסה בכל כוחי לקצר, כבודכם, אני 3126נ/רוצה להראות לך את 

 14 חולם בלילה על קיצורים. 

 15 כן.  ת.

 16חבר טוב שלך מנכ"ל  - -אתה מנסה להשיג את איתן מדמון, אתה מראה לו  ש.

 17  גלובס, נכון?

 18 כן. ת.

 19, באותו יום כן? שעתיים 746אתה כותב לו שאול, שורה  13:49כן. ובשעה  ש.

 20וחצי אחרי שאתה מחפש את איתן מדמון אתה כותב לשאול דיברתי איתו 

 21עכשיו, ביקשתי חד וחלק להפסיק, הבטיח לטפל, עדכנו אותי בבקשה על 

 22כל בעיה מתפתחת שמגיעה לידיעתכם, אני אטפל בזמן אמת אם יהיה 
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 1אומר לך תודה, אנחנו יודעים בדרך כלל לאחר הפרסום,  צורך. שאול

 2 בסדר.

 3 כן, נראה שכן.  ת.

 4שאול פונה אליך שוב וכותב  5:45נראה שכן, בשעה שתהיה לך כל התמונה  ש.

 5ראה כתבה מהיום בגלובס, אם זה לא מגמתי או לחלופין אנרכיה אז אני 

 6אתר והוא , אתה מברר אם זה מודפס או ב747לא מבין כלום, זה שורה 

 7לרול הישן. עכשיו מהחומר  751, 750עונה שבודק ואתה ראית, זה שורות 

 8החדש אנחנו לומדים, בסדר? כדי שלא תהיה לנו שאלה סביב מה 

 9אתה פונה לעזרת חברתך הטוב  5:46-שוחחתם, שכמה דקות אחר כך ב

 10איתן מדמון שוב, ואתה מבקש את עזרתו, ההתכתבות ביניכם נמשכת 

 11ממנה אנחנו לומדים על הניסיונות שלו לסייע בייעוד כתבה לתוך הערב, ו

 12שפוגעת בבזק ושפורסמה באתר גלובס, אני מגיש מרוכז, אתה יכול לעיין 

 13כבודכם, בפניכם ולכן אותו  1317נ/אצלך, זה נמצא אצלך הקובץ, זה 

 14אירוע שהראיתי לך שמתגלגל אנחנו יכולים להבין שהוא בקשה של שאול 

 15 רך איתן מדמון, כדי לסייע לו בגלובס, נכון? אליך להסתייע בחב

 16 מה זאת אומרת? פה זה גלובס, כן. ת.

 17כן, זה בגלובס, כן. הבנתי. הכל בגלובס, טוב. אני לא אקריא לך את כל  ש.

 18ההתכתבות עם איתן מדמון, אפשר לחסוך, זה נמצא, ראית, עיינת בה, 

 19 נכון?

 20 עיינתי בהכל. ת.

 21ות, אני רק אפנה למוצגים, אני לא אציג לו, בסדר. כבודכם, לגבי ההתכתש ש.

 22מאותו  1329נ/ 24.12-מה 1328נ/, בין הבית היהודי לליכוד, את 1328נ/זה 

 23, אנחנו בקמפיין, יש התכתשות בין 1330נ/יום ואז אני רוצה להציג לך את 
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 1את זה גם קיבלנו מהחומר,  8:16הליכוד לבין הבית היהודי ובנט ובשעה 

 2ני מגיש זה החומר החדש, כל מה שהוגש לכם כבודכם דרך אגב, כל מה שא

 3 זה החומר החדש, הישן מוקרן ברול.

 4 ברור.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5, אתה כותב לדורון טל, אחי, לכמה 1330נ/אוקיי. ואני מציג לך את זה  עו"ד ז'ק חן:

 6ון אני מניח מילי 1.5מגיעים סך הכל, צריך להיות האם יש סיכוי לסך הכל 

 7 שקל, נכון?

 8 כן, כן. ת.

 9מיליון שקל לאחיך,  1.5-אתה שואל אותו אם יש סיכוי לתקציב שיגיע ל ש.

 10 נכון? 

 11 כן. ת.

 12 50%כן. הוא עונה לך מיליון, אולי טיפה יותר, ומסביר שזה כמעט  ש.

 13אלף ואז אתה אומר לו את המשפט הבא: מה  150מהתקציב היום חתכו לי 

 14 ? 1.3אני צריך לעשות בשביל 

 15 לא, מה אני צריך לעשות, נקודה.  כבוד השופט משה בר עם:

 16אני מוכן להתאבד, תודה אדוני. תעזור  1.3כן, מה אני צריך לעשות? בשביל  עו"ד ז'ק חן:

 17לי אחי, מה אתה צריך לעשות? ואנחנו לא מאחלים לך כזה דבר, חס 

 18וחלילה. אבל נראה שאתה ממש איך נאמר? מתחנן לכסף, לתקציב ובשביל 

 19 זה אתה מוכן לעשות הכל, נכון? 

 20עוד פעם, כבר ציינתי את זה כמה פעמים כבר, הז'אנר הזה של שיחות  ת.

 21 תחנונים בין המוכר לקונה.

 22  - -זאת טרמינולוגיה מוכרת בתחום, זה מה שאדוני  כבוד השופט משה בר עם:
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 1טרמינולוגיה מוכרת, קיימת יום יום, כל אנשי המכירות מדברים ככה,  ת.

 2י", הוא לא אח שלי באמת ולא כלום, והכוונה היא לתת לך במדיה "אח

 3אלף שקל אני אצבע לך את האתר  700בשביל  - -הפרסומית זה כמו 

 4ולאחרים אתן לך תמורה וכדומה, זה שיחה שמתקיימת אותו דבר עם 

 5  - -סמנכ"ל בתנובה, אותו דבר עם שטראוס ואותו דבר עם 

 6ני חייב להגיד לך שאני גם מזהה מצוקה מסוימת שיש תראה, במובן הזה א עו"ד ז'ק חן:

 7לך משום שאנחנו מדברים על, חדרנו לך לתוך, וזה באמת לא נעים, תאמין 

 8לי, לפרטיות שלך, כל התכתובות שלך, זה דבר נורא ואיום בימינו, לא יודע 

 9איך משפטים בעתיד יתנהלו אבל בינתיים אנחנו באירוע הזה, זה פשוט 

 10, חדרנו לך לתוך נבכי הנשמה, ואני לא מקנא בך. ואנשים דבר נורא ואיום

 11שמתכתבים בפרטיות הם לא לוקחים את מילון אבן שושן ומתחילים 

 12עכשיו לחפש שם בדיוק מה הפרשנות של כל מילה המדויקת, הם חופשיים, 

 literally 13ולכן כאשר אתה אומר אני מוכן להתאבד, אתה לא באמת 

 14טל מקמפיין  - -דבר בעולם ובסביבה למען מתכוון שאתה מוכן לעשות כל 

 15 הליכוד, נכון? 

 16 כן. ת.

 17כמו שאתה אומר, כמו שאם היית אומר תפסו אותי בגרון, אתה לא מתכוון  ש.

 18 שבאמת מישהו תפס אותך בגרון וסוחט אותך, נכון?

 19 לא, במקרה הזה לא התכוונתי להתאבד. ת.

 20זה לא שאלתי אותך, לא, לא רק שלא התכוונת להתאבד, אני בכוונה את  ש.

 21 זה ברור. 

 22  - -דרך אגב, אין לי שום בעיה עם  ת.
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 1אני בא ואומר שאתה לא מתכוון לעשות כל דבר, זה ביטוי, זה כשיח, זה  ש.

 2 אפילו לא, תחת לוגו כשאתה כותב מכתב, זה במסרונים, נכון? 

 3 נכון. ת.

 4הפרשנות, ולכן יש פה קצת מעין אי הצדק לבוא ולהיתפס בכל מילה על  ש.

 5אבל למה אמרת את זה דווקא ולמה את המילה הזאת השתמשת דווקא, 

 6 יש פה איזשהו עיוות של המציאות, נכון?

 7 כן, תשמע, רוח הדברים זה שיחות מכירות, אמרתי את זה.  ת.

 8 זה אנלוגיה לעניין אחר שאדוני ירצה להראות אני מניח בהמשך.  כבוד השופט משה בר עם:

 9 אבל קיבלתי הוראה מבית המשפט לעשות בסיכומים, כן?  עו"ד ז'ק חן:

 10 לא, זה היה מה תהיה השאלה הבאה?   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11 כן.  עו"ד ז'ק חן:

 12 אני לא מנחש, אמרו לי לא לנחש את השאלה הבאה. ת.

 13 25.12.12-אבל בכל זאת עד המחוזות האלה חס וחלילה, אבל יום למחרת ב ש.

 14יש ריאיון מחבק ומפנק של השר ארדן עם יינון מגל  1331/נ-אני מפנה ל

 15של הדברים, אתה רואה קשר  sequence-, נכון? זה פשוט הוואלהואתר 

 16 ביניהם? לא פה, במציאות.

 17אתה רוצה רגע אני אקרא, דבר שני אני יכול לומר לך שיינון לא עשה  ת.

 18 אני לא יודע מה היה פה. - -ראיונות מחבקים, הוא היה 

 19 אם לא אז... - -האמת היא שאתה חוסך לי  ש.

 20 אני לא יודע. ת.

 21  - -אתה יודע מה? גם אם אתה אומר לא מחבק אני  ש.

 22 לא, יכול להיות, לא יודע.  ת.

 23 תן לו רגע להשיב. עו"ד יהודית תירוש:
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 1תגיד  - -אבל שניה, אני מנסה לקצר. לא משנה מה תהיה תשובתך אני לא  עו"ד ז'ק חן:

 2 , את זה יש את הריאיון אנחנו נצפה בו לקראת הסיכומים.מה שאתה רוצה

 3 בסדר. ת.

 4בסדר? אבל זה לא חשוב, אני רוצה להציג לך דבר אחר, לא מחויב על  ש.

 5מציאות ומה שאמרת אני מוכן להתאבד, לעשות כל דבר לבין הריאיון 

 6שקיבל אלעד ארדן באתר, זה מה שאני מציג לך כאופציה, אין קשר חד חד 

 7 ן השניים בהכרח, נכון? ערכי בי

 8 אין לזה שום קשר. ת.

 9 שום קשר? ש.

 10 לא. ת.

 11אוקיי. עכשיו, בחזרה לתמי בן עובדיה, דיברנו על אירוע ראשון ואחרון  ש.

 12סרטון, בוא נראה מה היא אומרת, מה - -ודיברנו על אירוע שני, ועכשיו 

 13 שורה 2היא מספרת על האירועים שהביאו לפרישתה. ואני מקריא מעמוד 

 14אירועים מסוג זה. האירוע  3מההודעה שלך. סך הכל עד עזיבתי היו  26

 15הראשון שהיא דיברה עליו היה האירוע שהקראתי לך קודם, על דוח העוני, 

 16הראשון היה דוח העוני, את השני אני לא זוכרת, אני מציע ש, קודם כל זה 

 17מצאתי, שזה אירוע הסרטון, אבל גם היה קשור לליכוד ולעומד בראש 

 18 - -המפלגה נתניהו, והאירוע השלישי קיבלתי טלפון בקרוב לחצות על 

 19מעורך אגף החדשות אבירם אלעד שהיה כפוף לי ואבירם אמר לי תחכי 

 20לטלפון מאילן. שאלתי אותו למה, אבירם סיפר לי שאילן צלצל אליו 

 21, אבירם אמר לאילן וואלהוביקש להוריד ידיעה מהעמוד הקדמי של אתר 

 22שום דבר ללא הוראה שלי ואמר לו אם אתה רוצה לעשות  שהוא לא עושה

 23שינוי באתר תצלצל לטלי בן עובדיה, היא הסמכות ואני אעשה מה שהיא 
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 1אומרת לי. אני זוכרת את המשפט שאילון אמר לאבירם, תדע לך שאם אני 

 2אצלצל לטלי בן עובדיה היא תתפטר ואתה תהיה אחראי לזה, הוא אומר 

 3עים קודמים ואילן יודע שאיתי המשחק הזה של את זה כי כבר היו אירו

 4להוריד ידיעות לא יעבוד. זה מה שמספרת הגברת טלי בן עובדיה כרקע 

 5דוח העוני לא זכרת, אירוע שני שקשור  -לפרישתה. האירוע הראשון 

 6לליכוד הצגתי לך את אירוע הסרטון, יכול להיות שגם היה אירוע שלישי 

 7ה את השר ארדן אליה, אתה רק אומר שבו היא מתבקשת לעזור, אתה מפנ

 8לו תהיה עדין ואכן הנה הסרטון, זה האירוע השני. ועכשיו היא מתארת גם 

 9אירוע שלישי, האירוע השלישי לפי מיטב בדיקתנו ואני אציג לך את זה 

 10כלומר אנחנו כבר נכנסים לתוך השנה החדשה  2.1-קורה כך: אני מבין ב

 11הכללי של הגברת טלי בן  - -שה  . אתה מסכים איתי?2.1-והוא קורה ב

 12עובדיה הזה, גם אם אתה לא זוכר אירוע ספציפי וכפי שאני הצגתי לך את 

 13 הדברים מתאים למה שהתרחש עם הגברת טלי בן עובדיה. 

 14 שמתאר חלק מהאירועים, כן, חלק.  ת.

 15לא, הוא מתאר את כל האירועים כי אחרי זה היא פורשת, אני מיד אגיע  ש.

 16 ך ממך את האירוע השלישי אם לזה התכוונת. לזה, לא אחסו

 17 לא התכוונתי לכלום, טלי. ת.

 18? מה פורסם? מה ואלהמה פורסם באתר בעמוד הקדמי של אתר ו כבוד השופט משה בר עם:

 19שהתבקשת  ואלההידיעה שפורסמה באתר, בעמוד הקדמי של אתר ו

 20 להסיר אותה?

 21 ?2.1-ב עו"ד ז'ק חן:

 22 , מה שאני קורא מתוך ההודעה.2.1אני לא יודע, אדוני אמר  כבוד השופט משה בר עם:

 23 האירוע הזה. 2.1לא, אני מיד אראה שזה  עו"ד ז'ק חן:
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 1 אוקיי, כן? זה יעזור אולי לעד להיזכר מדוע. כבוד השופט משה בר עם:

 2נכון, אבל אני אגיד מה הקושי פה ואני אומר את זה, זאת אומרת אני אגיד  עו"ד ז'ק חן:

 3תקופה ארוכה, לא רק את התאריך  - -הקושי, אנחנו חיפשנו ב מה 

 4 23-הספציפי הזה, אנחנו חיפשנו מסוף או שלהי דצמבר עד הבחירות, עד ה

 5 - -שהיא זוכרת, תכף כבודכם יראה היא  - -לחפש עמוד ראשי שהוא 

 6ידיעות, דוח העוני, עוד משהו ומשהו שקשור לבית  3סימנים, היו בו 

 7עמוד כזה, אז מן הסתם אנחנו גם  fast pages-רוע כזה בהיהודי. אין אי

 8ראינו קודם שהיא זכרה שהאירוע של דוח העוני היה בסוף דצמבר, ראינו 

 9, בחלוף הזמן כל כך הרבה שנים אנשים לא זוכרים 17.12-שהוא קרה ב

 10בדיוק את הדברים לפרטיהם. לכן לא היא ולא אני יכולים לענות לאדוני 

 11רוע שפוצץ אותה בשלישית, יס סימנים שבחומר, אני מה בדיוק היה האי

 12כבר אומר, לא סימנים, יש בחומר אמירות מפורשות שהיה אירוע שקשור 

 13לדרדור כתבה על הבית היהודי והיה מעורב בו גם מר אלוביץ' שביקש את 

 14כי זה בא אז, בסדר? זה פחות או  2.1-זה ממר ישועה, לכן אני אמרתי ה

 15ז השאלה היא, שוב אני חוזר, האם התיאור יותר התמונה המלאה. א

 16המלא יותר, הרחב יותר, המרובד יותר, העמוק יותר של ההתרחשויות עם 

 17הגברת טלי בן עובדיה כפי שהראיתי לך עד עכשיו שהתחיל ממש סמוך 

 18לכניסתה לתפקיד עם דוח העוני והמשיך עם אירוע הסרטון ומיד המשיך 

 19תיאור נכון של הנסיבות, לא עם האירוע השלישי שאני מראה לך זה 

 20לפרטיהם, תכף אני אראה לך את הפרטים של האירוע השלישי, שהביאו 

 21 בסופו של דבר לעזיבתה?

 22 תיאור חלקי מאוד של הנסיבות שהביאו לעזיבתה, עזיבתה הייתה בגלל. ת.

 23 אתה צודק, כי היה אירוע. ש.
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 1 תן לו לענות אבל. עו"ד יהודית תירוש:

 2 שוט הוא צודק.שניה, פ עו"ד ז'ק חן:

 3 אבל תן לו לענות.  עו"ד יהודית תירוש:

 4 ת לו להשלים. כן, חלקי, כי?  כבוד השופט משה בר עם:

 5שהוא ציין  PR-עוד לפני שהייתה אפילו ידיעה אחת, ברגע שהתפרסם ה ת.

 6-והיא נכנסה ב 28.11-מקודם, התפרסם יומיים לפני כניסתה לתפקיד ב

 7איפה שהוא הקפיץ כי היא  - -הקפיץ  , נוצר משבר חמור, הדבר הזה1.12

 8כתבה בעבר ידיעה, איזשהו אייטם שבו היא כבלה על זה שגברת נתניהו 

 9מנעה את הקבלה שלה לעבודה באיזשהו מקום. נדמה לי שהכותרת של 

 10אותה כתבה שהיא כתבה, היא פשוט סיפרה לי על זה, איך את עם שרה? 

 11בסוף שואלים ואיך את  היה איזשהו מקום שקיבל אותה כבר לעבודה ואז

 12עם שרה? אז זה הפיל את הכל. אותה כתבה שהיא ציינה, כנראה סימנה 

 13אותה בתור אויבת איפה שהיא סימנה אותה, ואז נאמר לי שיש עם זה 

 14בעיה, זה הכל. איך שהיא נכנסת לתפקיד שלה כבר אני יודע שיש עם זה 

 15ר הראשון שלי בעיה ועם זה היו רגישויות והיו שיחות. נדמה לי שבביקו

 16אצל שאול גירזבוג היה סביב זה שקראו לי ואמרו לי שיש בעיה, יש 

 17תכתובת כזאת אני זוכר, יש בעיה וצריכים לדבר עליה ואז אומרים לי שזה 

 18בעיה מאוד גדולה, טלי בן עובדיה זאת בעיה גדולה, זה הקונטקסט למה 

 19 שאתה אומר.

 20 ונטקסט.אבל זה שמענו בחקירה הראשית, לא, זה לא הק ש.

 21  - -אתה מאתר  ת.

 22מר ישועה, אני חושב שהיינו הגונים אחד עם השני היום עד עכשיו, עד רגע  ש.

 23 זה.
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 1 אין לזה קשר להגינות. ת.

 2 כדי לבוא ולנסות ולכנס את זה לקונטקסט, אני אסביר לך גם מדוע. ש.

 3 בבקשה. ת.

 4זר משום שמה שאתה, הסיפור שאתה סיפרת עכשיו אתה חוזר עליו ומשח ש.

 5וממחזר אותו, אתה דיברת עליו בחקירה הראשית, נחקרת עליו בחקירה 

 6הנגדית על ידי שותפתי עורכת הדין מיכל רוזן עוזר, ולשם אני לא רוצה 

 7 להיכנס.

 8 אוקיי. ת.

 9בסדר? מה היא אמרה לך, מה אתה אמרת, יש גם את האירוע של פלאפון  ש.

 10 בצד.והסירוב שלכם לסקר את השליטה, נעזוב את זה רגע 

 11 בבקשה.  ת.

 12את זה נעזוב רגע בצד, מר ישועה. היום אני הצגתי לך דברים שאתה לא  ש.

 13 סיפרת עליהם בחקירה ראשית ובחקירה נגדית.

 14 מה לא סיפרתי? ת.

 15שכולם זכרו כאירועים חריגים, להתערבות בוטה שפוצצה אותה, ככה היא  ש.

 16מש סמוך מתארת, ככה מיכל קליין מתארת, ככה אבירם אלעד מתאר, מ

 17העוני שאנחנו רואים את טביעת האצבע שלך,  - -לכניסתה שקשור לדרדור 

 18לא טביעת אצבע, ידיים ורגליים בתוך דרדור הכתבה לבקשה מפורשת של 

 19  - -דורון טל שאחראי על כספי הקמפיין שהוא 

 20 . 2וגם של הנאשם  עו"ד יהודית תירוש:

 21 שגם את זה הראיתי לו. עו"ד ז'ק חן:

 22 בסדר, יותר ממה שהראית לו אבל בסדר. יהודית תירוש:עו"ד 

 23 לא נכון, אני הפניתי לכל השורות. עו"ד ז'ק חן:
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 1 בסדר. עו"ד יהודית תירוש:

 2  - -תראה, אתה צריך להבין עוד פעם, אתה יוצר איזשהם  ת.

 3 זאת אומרת אתה מייצר עולם הפוך. עו"ד ז'ק חן:

 4 אני לא מייצר עולם הפוך. ת.

 5אנחנו  - -גזרה צרה ביותר, צרה ביותר של  - -תאר לנו דרך אתה באת ל ש.

 6דווקא מנסים להרחיק את המבט ולראות קצת את העולם מסביב, והיום 

 7הראיתי לך קצת עולם מסביב, אתה מצייר מציאות שאני מונע ממך 

 8 פרטים?

 9אבל העולם שאתה מתאר מסביב הוא של מי? אחד אתה אומר שזה הבית  ת.

 10י יודע, אבל אתה מתאר שני מקרים שזה מקרים של משהו היהודי אני איננ

 11  - -לטובת הליכוד, ואותם מקרים 

 12 הראינו לך גם את פלאפון. ש.

 13  - -אז עניתי  ת.

 14 תכף אני אראה לך אירוע שלישי. ש.

 15אני עניתי לעניין פלאפון ואני אענה עליו עוד פעם אם צריך, אמרת לי לא  ת.

 16להיכנס, אני נכנס רגע לדבר הזה, עם טלי נאמר לי בצורה מפורשת יש 

 17  - -בעיה והיא 

 18 אבל זה לא מה ששאלתי אותך.  ש.

 19היא תסתדר, אז האירועים האלה אתה שואל איך לא זכרתי, האירועים  ת.

 20שלי בתור עימותים שיש לי עם טלי סביב דברים  האלה נמצאים בזיכרון

 21שהיא צריכה לעשות, שתי הידיעות האלה לטובת הליכוד, אז איך זה סותר 

 22 את זה? אינני מבין. 

 23 הבנתי. ש.
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 1של התמונה הגדולה שציירתי, ואז אתה אומר שלא זכרתי, אמרתי  - - ת.

 2 שטלי הלכה בגלל שהיא לא הייתה יכולה לעשות את מה שהיה צריך

 3 לעשות.

 4אתה זוכר את האירועים האלה לטובת הליכוד? רק שלא זכרת שאתה  ש.

 5התערבת בהם לבקשת דורון טל וכשאתה מתחנן אליו ומוכן להתאבד 

 6 עבורו.

 7 שוב. ת.

 8עבור הוספת תקציב לקמפיין שלך, את הפרט הקטן השולי הלא משמעותי  ש.

 9 הזה אותו אתה לא זוכר.

 10  - -אתה מערבב  ת.

 11 להגיד שאול. כדי שתוכל ש.

 12 תן לו לענות.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13 אתה מערבב את הדברים. ת.

 14 הפוך. עו"ד ז'ק חן:

 15 תן לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 16 הפוך. עו"ד ז'ק חן:

 17 תן לו לענות, שניה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18אתה מערבב את הדברים, הקטע של ההתאבדות ציינו כבר שהוא היה  ת.

 19בקונטקסט של ז'אנר של מקובל בין מוכרים לקונים בתוך הסיפור הזה וגם 

 20הבונוסים וגם הדברים האחרים, מנסים ליצור איזושהי תמונה אחרת ואני 

 21 - -מבין את זה. עכשיו אני כבר ציינתי כמה פעמים שקשה להפריד את שתי 

 22שאם אני נמצא באותה תקופה ועניתי על הדברים האלה פה ביושר,  ברור

 23כשלא היה לי נוח גם, ברור שאם אני נמצא בתוך תקופה שיש קמפיין 
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 1ולוחצים עליי על קמפיין ואני רוצה את הקמפיין, ובאותה תקופה גם שאול 

 2קורא לי ואומר לי תשמע, היא תצטרך ללכת, היא לא יכולה, היא לא 

 3בעיה רצינית, זה לא יעזור שום דבר. ומתחיל באותו זמן  משררת זה, זה

 4הלחצים על סיקור מוטה, אז אתה אומר זה הכל שייך לתוך הקמפיין ואני 

 5הודיתי מה היה שייך לקמפיין, זה היה חריג הדבר הזה והודיתי על הדבר 

 6   הזה וגם הוא אתה רואה שהוא משולב באמירות של שאול.

 7משולב זה וב, התקדמנו, דבר שני אני אראה לך את האמירות אז קודם כל  עו"ד ז'ק חן:

 8 של שאול.

 9 בבקשה. ת.

 10 וגם פה אתה קצת הופך את הדברים על פניהם, אתה מוסיף ומשנה תמונה. ש.

 11 שאול אמר לי דברים ברורים. ת.

 12  - -אבל אני אראה לך  ש.

 13  - -דברים ברורים  ת.

 14 אני אראה לך את ההתכתבות ביניכם. ש.

 15 זוכר אותה.בסדר,  ת.

 16  - -אז אתה צריך להסביר פה  ש.

 17, 3-תחליט מה עושה את העבודה, מה זה בדיוק על ה - -שבועות בדיוק  3 ת.

 18 מה קורה אז? 

 19רגע, מה זה תחליט מה שאתה עושה את העבודה ואיך זה קשור לשאלה  ש.

 20שלי? אתה אמרת ששאול אמר לך תפטר אותה ושהיא חייבת ללכת, אני 

 21כתבויות, הראשון שאומר שהיא צריכה ללכת זה אתה אראה לך את ההת

 22 ושאול. 

 23 אחרי ששאול קורא לי אליו הביתה ואומר לי. ת.
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 1  - -אה, עכשיו בבית, אז כשאין לנו  ש.

 2 ]מדברים ביחד[

 3עורך דין חן, אדוני מאוד מתלהב אבל צריך לתת לעד להשלים   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4  את התשובה, אין מה לעשות.

 5 טוב, מכוון שגברתי עברה להערות של התלהבות אז אני חייב לומר לה.  עו"ד ז'ק חן:

 6 מלא מרץ.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 7 אני מכיר את התכונה הזו אצלי. עו"ד ז'ק חן:

 8בסדר, תיתן לו להשלים את התשובה, זה הכל. הוא עונה, כן טוב  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 9שאל אותו את השאלה הבאה אחרי שהוא ישלים, תן לו להשלים לא טוב, ת

 10 תשובה, זה הכל. 

 11 אפשר לקרוא לזה חקירה ראשית, למה חקירה נגדית? עו"ד ז'ק חן:

 12 מה? סליחה?   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13אפשר לשנות את השמות של האירועים במשפט הפלילי, נקרא לזה חקירה  עו"ד ז'ק חן:

 14טובה, נקרא לזה, למה חקירה לוחצת?  - -לזה חקירה ב ראשית, נקרא 

 15 למה חקירה נגדית?

 16לא הבנתי את אדוני, בסך הכל צריך לתת לו להשלים תשובה  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17 - -ואחר כך לשאול אותו 

 18אני חושב שהוא לוקח לעצמו הרבה יותר קרדיט כי מותר לו והוא לא עונה  עו"ד ז'ק חן:

 19 וכולם רואים את זה.לשאלות 

 20 אלה התשובות שלו.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 21 זה ברור כשמש. עו"ד ז'ק חן:

 22 אלה התשובות שלו.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 23 טוב. עו"ד ז'ק חן:
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 1 אדוני מנסח שאלה, הוא עונה מה שהוא עונה. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2 מאה אחוז. עו"ד ז'ק חן:

 3 אנחנו לא מכתיבים לו מה לענות.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 כן.  עו"ד ז'ק חן:

 5מר ישועה, אתה רוצה לסיים את התשובה אם יש לך עוד מה  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6 להגיד מעבר למה שאמרת או שהשלמת אותה?

 7שאל,  אני רוצה להגיד שאני לא הראשון ואני אגיב למה שהוא אמר, או ת.

 8אינני יודע כבר איך זה התערבב לי עם הצעקות מבחוץ. אני לא הראשון 

 9שביקש את הליכת טלי, אני כבר ציינתי את זה פה בעדותי, עמלתי רבות 

 10להביא את טלי בן עובדיה וחשבתי שהיא נכס, זה הפך לצרה צרורה ביום 

 11שא שזה פורסם ובאותו רגע מנחיתים את זה עליי, מי הביא אותה, עושה מ

 12ומתן משלם לה הון משום שאני אשלח אותה ואני לא צריך לשלוח 

 13 3 - -במילים מפרשות שאול, פיטוריה זה  - -שאומרים לי את הדבר הזה 

 14שבועות יכולים לעשות את העבודה, תחליט מה מתאים לך יותר, אז ברור 

 15 שאני, אני הבנתי כבר שזה לא יעבוד כי אני הבנתי. 

 16 ר לך נכון, אני אקריא לך.זה הוא אמ עו"ד ז'ק חן:

 17 אבל גם דיברו איתי. ת.

 18  - -מעניין אבל חילופי הדברים מהקונטקסט, אבל מכיוון שזה מה שאמרת  ש.

 19 ]מדברים ביחד[ 

 20תן לו לשאול שאלה. באותה מידה תיתן לעורך דין חן לשאול  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 21 שאלה.

 22 סליחה, גברתי.  ת.
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 1שאמרת שעמלת רבות כדי לבוא ולחזק את הטיעון שלך  הכל בסדר. מכיוון ש.

 2בפני בית המשפט שנסתכל עליו בתשובה לשאלות שלי, אני אדלג, על 

 3 העמלתי רבות, אני רוצה לעבור איתך.

 4 בבקשה. ת.

 5בסדר? אני אחזור לזה, אני לא מוותר, אני אחזור כי אנחנו צריכים לרצף.  ש.

 6 ות. אבל אני אסמן ובוא נבדוק את העמלתי רב

 7רק לפני העמלתי רבות, כסיכום מה שאדוני אמר קודם בעקבות השאלות  כבוד השופט משה בר עם:

 8שאדוני נשאל ביחס לאירועים לכאורה חיצוניים שלא קשורים ישירות 

 9במר אלוביץ', אבל קשורים לקמפיין ולפרסום, אז אולי כפי שנדמה לי אני 

 10ברת טלי בן עובדיה בעצם מבין גם מאדוני, ייתכן שהאירועים הקשורים בג

 11זה גם וגם, זאת אומרת היה את הדרישה אולי של מר אלוביץ' אבל היו גם 

 12עניינים אחרים שלא קשורים ישירות בעניין הזה, וזה אולי השתלב ולכן 

 13אדוני, אינני יודע, ככה  - -אולי התשובה תהיה מדויקת יותר, אני פשוט 

 14 נדמה לי שאפשר להבין. 

 15, אני אגיד את זה כאילו בשורה התחתונה, לא הייתה הולכת טלי בן עובדיה ת.

 16 אילולא הדרישה הזאת, יש משברים תמיד בין מנכ"ל לבין.

 17לא, כי מההודעה שראינו כולנו כאן הייתה נסערת מאוד, זאת אומרת  כבוד השופט משה בר עם:

 18באירועים שלא קשורים ישירות לעניין הזה דווקא, בסדר, אם אדוני סבור 

 19שהגורם הדומיננטי המשמעותי הבלעדי היחיד היה מר אלוביץ' זה  עדיין

 20בסדר, אני פשוט ניסיתי להבין בעדותו של אדוני אולי זה גם וגם, אבל 

 21 ייתכן שזה לא.

 22לא, משברים קורים ולא לוקחים איש מפתח כזה, זה מאוד חריג שהוא  ת.

 23קורה אלף שקל, זאת אומרת לא  350נמצא, הוא אחרי חודש עוזב ומקבל 
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 1דבר כזה, אפשר להתגבר גם על זה, ויש מרחב של רגישות ואפשר להגיע 

 2אני כשהבאתי אותה ידעתי מי זה טלי בן עובדיה, דרך אגב,  - -לאיזשהו 

 3כשהבאתי אותה בתקופת המשא ומתן עוד לא נחתה עליי החרב הזאת 

 4והלחץ הזה שאחר כך הופיע, לא הייתי מביאה אותה, מה אני צריך להביא 

 5לכן אני מציין, טלי עובדיה לא  - -, גם 350ה ולשלוח אותה ולשלם אות

 6הייתה הולכת אילולא ההוראה שקיבלתי, היא הלכה בגלל שהיא הייתה 

 7לצנינים בעיני שרה, בגלל מה שהיה בעבר ואת הדבר הזה אני מולה הטחתי 

 8  - -במה 

 9כדי שנראה את  את הקטע הזה - -אני מיד אראה לך ואחזור לזה סימן   עו"ד ז'ק חן:

 10הנסיבות האמיתיות שהיא הלכה, מה שכתוב לעומת מה שאתה מספר לנו 

 11בעל פה, מה שכתוב, אנחנו לא נראה, אבל באת ואמרת כסימן של אמת, 

 12ממנה אחרי שעמלתי חודשים  אפרדשל אמינות לדברים שלך מה אני 

 13 להביא אותה, חזרת על זה כמה פעמים. 

 14הוא שמע אולי  - -משובשת אז  - -שאיפה שיש עדות שמיעה  אני רק אבקש עו"ד בועז בן צור:

 15 ממישהו משהו שהוא מספר. 

 16 ]מדברים ביחד[ 

 17  תודה, כן?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18טוב, אז ככה, אני רוצה להראות לך מהחומר החדש על העמל הרב שלך  עו"ד ז'ק חן:

 19, אני מדלג, שוב, אני 1339 נ/להביא את הגברת טלי בן עובדיה, מסומן 

 20אחזור לאותה נקודה. אילן ישועה: שוב תודה על כל התהליך, אני נפעם, 

 21זה עניין אחד. הזכרתי לגבי את השם של טלי והוא קיבל התקף לב, גבי זה 

 22 גבי להב? העורך לפניה?

 23 כן. ת.
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 1והוא קיבל התקף לב, זה אינדיקציה טובה שכנראה צריך אותה, תן את  ש.

 2 - -שזה בברכתך  - -לי ושתתקשר אליי או שלח לי הנייד שלה, רק הנייד ש

 3אני מבין שלא היה לך את הנייד שלה, לא דיברת איתה, אתה מבקש מרם 

 4לנדס שיאמר שעכשיו אתה משוחח איתה כי זה בברכתו, נכון? זה מה 

 5 שעולה כאן?

 6 אני לא יודע אם לא פגשתי אותה לפני זה. ת.

 7 לפני כן.לא, לא, לא פגשת אותה  ש.

 8 פעמים. 3אני זוכר שפגשתי אותה  ת.

 9 , אני מיד אראה לך מתי.4אני מיד אראה לך, יותר,  ש.

 10 אוקיי. ת.

 11 .26.10.12עכשיו אתה חכם כי אתה יודע שהתאריך הוא  ש.

 12 אוקי? ת.

 13היא מתמנה, אנחנו רואים את הידיעה בגלובס בתחילת היום, מודיעים על  ש.

 14 מינוייה בסוף דצמבר.

 15 כן. ת.

 16 היא מתחילה לעבוד. 1.12-סוף נובמבר, סליחה, וב ש.

 17 אוקיי. ת.

 18קודם כל כבר על בסיס הדבר הזה איפה החודשים של העמל שעמלתי  ש.

 19 להביא אותה? איפה הם?

 20אז יכול להיות שזה, אני טעיתי וחשבתי שזה חודשים, זכרתי שפגשתי  ת.

 21 אותה כמה פעמים, היא לא רצתה לבוא.

 22 לא רצתה לבוא?  אני אראה לך, היא ש.

 23 תן לו לענות, שאלת אותו שאלה. עו"ד יהודית תירוש:
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 1 טוב. עו"ד ז'ק חן:

 2אני זוכר ששיחה ראשונה היא לא רצתה לבוא, שיחה שניה הצלחתי קצת  ת.

 3 יותר לשכנע, זכרתי שפגשתי אותה מספר פעמים.

 4 אוקיי. ש.

 5שכר כזה בדרך כלל כשמציעים למישהו להיות עורך ראשי של גוף כזה עם  ת.

 6 וכדומה הוא מסכים בדרך כלל מיד, אצלה היה שכנוע.

 7, רם לנדס כותב לך דיברתי איתה, לא עושה 1340נ/בוא נראה עכשיו את  ש.

 8בידיעות,  - -כרגע הרבה, זו שהיה צריך לשכנע אותה לבוא, כותבת מאמרי 

 9סרט פה ושם לקשט, הסברתי לה שאתה עתיד בלי שום פרטים, מאוד 

 10לפון שלה. אז עכשיו אולי זה מרענן את הזיכרון שלך, אחד, נדלקה, זה הט

 11שזה לא הרבה חודשים, אבל לא רק לא הרבה חודשים, אנחנו בסוף 

 12אוקטובר, אלא גם שהיא הייתה, מאוד נדלקה והיא לא הייתה בדיוק לא 

 13פנויה נקרא לזה כך לפי התיאור הצבעוני של האדון רם לנדס, זה מזכיר 

 14 לך?

 15 מה אני זוכר.אני אגיד לך  ת.

 16 לא, מה כתוב?  ש.

 17 תן לו לענות, הוא ראה מה כתוב.  עו"ד יהודית תירוש:

 18 4בעצמך אתה אומר  - -אני לא אומר שום דבר אחר, העובדות נשארו  ת.

 19נדלקה ואחר  - -פגישות ואני אומר לך שהיא לא רצתה ויכול להיות שאולי 

 20 כך היא לא רצתה, אני לא יודע כאילו מה, אז מה?

 21 אז אני אראה לך את ההתכתבות איתה.  עו"ד ז'ק חן:

 22 בסדר, בסדר.   ת.

 23 אוקיי. אני אראה לך את ההתכתבות איתה.   ש.
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 1 בסדר.   ת.

 2 הם אחר כך, אני מפנה  - -קודם כל כדי לעשות את הרצף אמרתי לך    ש.

 3, כמה ימים אחרי שרם לנדס עשה 2.11-, אנחנו עכשיו ב599לרול שורה 

 4ות, אתה נפגש איתה בקפה הילל במרכז שוסטר, בסדר? לכם את ההיכר

 5אתה שוב כותב לרם לנדס, בוא נראה את היכול  2.11-עכשיו באותו יום ב

 6להיות התלבטה, עמלתי קשות, היא לא רצתה לבוא, אתה מספר לו על 

 7כבודכם. פגשתי את טלי, הכיוון חיובי,  1341נ/-הפגישה איתה, אני מפנה ל

 8לא שלילי, לא רוצה, לא עמלתי, חיובי. אז אולי אצל הגשש חיובי זה 

 9שלילי, אבל אצלך לא, תודה על הכל, כל יום שעובר אני מבין טוב יותר 

 10כמה אני בחור חכם שצירפתי אותך לכוחותינו. כלומר לא חודשים, ימים 

 11הייתי צריך לשכנע אותה, היא לא נעתרה, ספורים. אתה נפגש איתה, לא 

 12אחד היא הייתה פנויה ושניים הכיוון חיובי, זה מה שזה אומר לנו הכתוב, 

 13אלוהים ישמור, כמה דברים חסרים לנו בכתוב כדי לשלול את כל הדברים 

 14 שפיזרת פה בעל פה. 

 15 לקח לי. - -מה אתה רוצה שאני אגיד לך? כשאתה נכנס לעניין    ת.

 16 שובה מצוינת. זה ת   ש.

 17  - -תן לו לענות אבל, אתה מתלהב מעצמך  עו"ד יהודית תירוש:

 18  - -לא, הוא אמר שזה  עו"ד ז'ק חן:

 19  - -הזיכרון שלי היה שהיה לי קשה להביא את טלי בן עובדיה  ת.

 20 ]מדברים ביחד[

 21 שניה, אפשר לשמוע את התשובה של העד?   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 22 עורך דין חן, היא מיד התנצלה, נתקדם.  משה בר עם:כבוד השופט 

 23 כן?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1אני אסתפק בניואנסים, זה ניואנסים קטנים, לא מגוחכים, אם אתה רוצה  ת.

 2בקיצור אני פגשתי אותה מספר פעמים, הזיכרון שלי היה שקשה היה לי 

 3ה, זה מה שזכרתי לשכנע אותה ושהייתי צריך להעלות את השכר וכדומ

 4ושהיא לא, כי היא היססה אם לבוא, זה מה שאני זוכר, יכול להיות שהיה 

 5כיוון חיובי אבל עדיין זה לא שסגרתי את זה, אני זוכר שהיו מספר פגישות, 

 6 זה הכל. 

 7לרול, זה עוד  622-ו 604הפגישות הבאות כדי להשלים אני מפנה לשורות  עו"ד ז'ק חן:

 8פגישות, ועל  3, כלומר כבר זה 12.11-וב 5.11-תי בשתי פגישות למיטב הבנ

 9אתם מחליפים כבר טיוטות  15.11-ל 14-פי ההתכתבות ביניכם בין ה

 10 לרול, כבודכם. 636והצוות שלך עוסק בזה, זה שורה 

 11 אוקיי. ת.

 12 בסדר? ש.

 13 כן. ת.

 14שונה שמיים וארץ, לא  - -כלומר מה שאנחנו רואים לפחות לפי הכתוב זה  ש.

 15, ממה שאתה תיארת כאן בעל פה, אחד, שגברת טלי בן עובדיה בניואנסים

 16לפחות לפי מה שאומר לך מר רם לנדס דיי פנויה, שניים, שהיא גם נדלקה, 

 17שלוש, לא חודשים אתה רודף אחריה, למה צריך לרדוף אחריה בכלל? לא 

 18חודשים ולא בכלל כי כמה ימים אחר כך אתה כבר נפגש איתה ועוד כמה 

 19אתה נפגשת עוד פעמיים ועוד כמה ימים אחר כך אתה חותם ימים אחר כך 

 20 חוזה והיא מתחילה לעבוד, הידיעה בגלובס מתפרסמת בסוף דצמבר.

 21 בסוף נובמבר.  עו"ד יהודית תירוש:

 22סליחה, סוף נובמבר. ולכן זו הדוגמה מר ישועה שאני מציג בפניך ואני  עו"ד ז'ק חן:

 23ה מידיי, לשונך זריזה מידיי מבקש את התייחסותך. העדות שלך היא זריז
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 1בלפזר רעל והאשמות על אנשים שעומדים פה לדין. איפה שאפשר לתפוס 

 2אותך מסתבר שהמציאות הרבה יותר מורכבת ומרובדת ממה שאתה 

 3מתאר אותה בצורה כל כך חד צדדית ומגמתית ובדרך כלל או שהיא 

 4א שקרית או שהסטייה היא כזאת, הוצאת הדברים מהקשר היא כזו שהי

 5 משנה את כל המציאות, תגובתך. 

 6  - -שלך  - -בהתעלם מכל  ת.

 7 לא, אני מצטער, אני חייב להציג לך את זה, שתבין. ש.

 8  - -אני מתעלם מכל  ת.

 9  - -אני לא  ש.

 10  תן לו לענות.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11אני מתייחס רק למה שאני זכרתי, היה לי קשה להביא את טלי, טלי היא  ת.

 12הייתה מנכ"לית חברת חדשות וכדומה, היא מאוד היססה לבוא  - -בחורה 

 13לאתר אינטרנט, ידעה כנראה אולי קצת על הבעיות שיש אצלנו, היה לי 

 14 קשה לשכנע אותה. 

 15 נדמה לי שזה גם נשמע ממנה, לא? כבוד השופט משה בר עם:

 16 זה הכל. ת.

 17 סליחה?  עו"ד ז'ק חן:

 18 נשמע גם ממנה לגבי המניעה.  כבוד השופט משה בר עם:

 19 עכשיו, איזה בעיות יש לכם באוקטובר? עו"ד ז'ק חן:

 20 איזה מה? בעיות? כבוד השופט משה בר עם:

 21 הוא אמר, היה לנו בעיות. עו"ד ז'ק חן:

 22 יש בעיות אצלנו. עו"ד יהודית תירוש:
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 1בעיות אצלנו, אז שאלתי איזה בעיות יש לכם באוקטובר שאתה רוצה יש  עו"ד ז'ק חן:

 2 להביא אותה. 

 3  - -יכול להיות ש  ת.

 4 מונעות ממנה לבוא.  ש.

 5תראה, עיתונאים מדברים אחד עם השני, יכול להיות שהיא דיברה, היא  ת.

 6צריכה להגיע לאיזשהו מקום, באופן טבעי בן אדם שבא לאיזשהו מקום 

 7 שנמצאים שם.הוא שואל אנשים 

 8 ומה הם אומרים לו? ש.

 9 אז יכול להיות שהם אמרו שיש התערבות או משהו כזה. ת.

 10אוקיי, מאה אחוז. עכשיו כבודכם, אני חזרתי למקום שהפסקתי בו, אבל  ש.

 11, אז כמה דקות הפסקה אני פשוט צריך או אם אפשר לנצל 12:00השעה 

 12 כבר את הפסקת הצהריים.

 13 . 12:30נעשה הפסקה עד  לדמן:פ -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14 ]הפסקה[ 

 15 אנחנו ממשיכים, בבקשה, עורך דין חן. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 16 צהריים טובים, מר ישועה. עו"ד ז'ק חן:

 17 צהריים טובים. ת.

 18כבודכם, אני ניצלתי את ההפסקה כדי לקצר את הפרק הזה, אני חושב  ש.

 19החקירה הראשית, אני  - -שדיי מיצינו אותו בהשלמת התמונה לאחר 

 20פשוט, כי יש דברים שדילגתי עליהם והם במוצגי בית המשפט אני נותן 

 21 לחברתי את המוצגים שאני לא שואל לגביהם.

 22 אוקיי, ובאיזה מוצג אנחנו עכשיו?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1, פשוט דילגתי על הרבה מוצגים 1336נ/ועכשיו אני רוצה להציג לעד את  עו"ד ז'ק חן:

 2 לפני כן. 

 3 כן, כן, דילגת כבר קודם.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4אנחנו רואים שוב התכתבות בינך  2.1-לא, מה שדילגתי נתתי לחברתי. ב עו"ד ז'ק חן:

 5פרסום אצלך בלי  - -לבין דורון טל מקמפיין הליכוד, דורון טל שוב אני 

 6תה אח אמיתי, ואז הוא מספר לך אגב, קיצצו לי אתמול וויינר, תודה, א

 7, ממך לא ירד שקל ואתה ynetמתקציב המדיה והכל ירד מ₪ אלף  250עוד 

 8אתה מול דורון  2.1אומר לו מלך. שוב, אני רוצה להציג לך קמפיין הליכוד 

 9 טל בעניין המשך התקציבים לצורך פרסום תעמולת בחירות, נכון? 

 10 כן. ת.

 11-שזה כבר ממש יום לפני הבחירות ב 1337נ/רוצה להציג לך את כן. אני  ש.

 12, רון טל שואל אותך אז מה נסגר? מורידים אותנו מהאוויר? רק 21.1.13

 13אצלכם אגב, אף אתר אחר לא מוריד אותנו מהאוויר עד מחר בערב, אילן 

 14שזה יום הבחירות עצמו  22.1.13-ישועה: בבדיקה, אני ממש חוזר וב

 15אני מקריא לך את זה, תסתכל במסך, רון טל אומר יש לי  כבודכם, 1338נ/

 16תקלה בטלפון, בקיצור אף אתר לא הוריד אותנו וגלעד יושב לי על הראש, 

 17 גלעד זה גלעד ארדן, נכון? שהוא מנהל הקמפיין, כן? אתה רואה בהתחלה? 

 18 קראתי. ת.

 19 גלעד זה גלעד ארדן, נכון? ש.

 20 כן. ת.

 21קציה הסלולרית ועשית לי את היום, עדכן תחזיר אותנו אפילו רק לאפלי ש.

 22אותי אם זה הולך, בסדר, מחזיר לסלולר, פצצה, עולה ברגעים אלה אתה 

 23כותב לו עד שבע בערב, שיהיה לבריאות. דורון טל, ואז הוא כותב לך תודה, 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 נתניהו ואח'נ/מדינת ישראל  67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  04

 

 4708 

 1אני בטוח שזה הדבר האחרון שבראש שלך עכשיו, האמת גם לא בראש שלי 

 2ות קשות, אתה יכול לדאוג שלשעתיים כבר אבל גלעד קודח אותי ברמ

 3הקרובות יגבירו את תדירות ההופעה שלנו באפליקציה? אפילו שים את 

 4פגעו בו אחרי ששמו  וואלהש - -הליכוד בלעדי לאיזה שעה, העיקר שלא 

 5שם את כל הכסף של הדיגיטל. אילן ישועה: יבוצע ללא היסוס וללא 

 6חוז בשעתיים הקרובות, פקפוק. ואתה אומר שנתת הוראה לעלות למאה א

 7שקט נפשי ואתה אומר לו אתה פעלת מולי בהגינות ומילה הייתה  - -אתה 

 8מילה, אני לא שוכח דברים כאלה. ושוב פעם אנחנו מדברים על יום 

 9הבחירות, אתה נעתר לדורון טל שהבטחת לו שלא תשכח, שהוא דאג לך 

 10  , נכון?וואלהלתקציב כבד לצורך פרסום הליכוד באתר 

 11כן, זה השיח, קודם כל זה נכון, זה השיח, דרך אגב, זה לא אומר בהכרח  ת.

 12וכדומה, אתה כבר מבין את  ynetהוא לא היה ב - -שבאמת הוא דאג לי ל 

 13 השיח בדברים האלה,  אני לא לוקח את הדברים.

 literally . 14 ש.

 15 כן. ת.

 16 לא שלך ולא שלו.  ש.

 17 לגמרי. ת.

 18 בסדר. ש.

 19 אני לא מלך והוא לא אחי וכדומה.  ת.

 20 הורידו. ynetבערב וזה לא אומר שב 7מאה אחוז. זה לא אומר שעד  ש.

 21נכון, לא, בדברים האלה אם אמרנו ששעתיים אז כנראה שזה נעשה  ת.

 22אני לוקח את  ynetבשעתיים, זה שהוא אומר לי שהוא לא שם שום שקל ב

 23 כמו שאומרים. - -זה ב
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 1גם על הקטע הבא בחקירה ואני נותן לחברתי את  כבודכם, אני מדלג ש.

 2, הליכוד זה לא הייתה המפלגה היחידה שפנית 1345נ/-ו 1344נ/, 1343נ/

 3 אליה כדי לקבל תקציבים, נכון? אתה סיפרת שפנית לכולם.

 4 כן. ת.

 5 וקיבלת מחלקם, נכון? לא רק מהליכוד. ש.

 6 תקציבים? ת.

 7 כן. ש.

 8 אני חושב שקיבלנו מכולם. ת.

 9 חה?סלי ש.

 10 -אני חושב שקיבלנו מכולם בסופו של דבר, מי יותר מי פחות אבל מבחינת  ת.

 11 תקציבים לא זהים. -

 12 אני לא בטוח אבל היו אחרים שקיבלת מהם גם.  ש.

 13 כן.  ת.

 14 כן. ש.

 15 אני חושב ש... ת.

 16 כן. למשל גם בעניינה של התנועה. ש.

 17רוצה את העיניים, זה אינטרס הדדי, אתה יודע, אני רוצה את הכסף והוא  ת.

 18 את הבוחרים.

 19 כן. גם מהתנועה של ציפי ליבני למשל קיבלת, נכון? ש.

 20 כן. ת.

 21 מי זה אייל מתתיהו? ש.

 22 משרד פרסום. ת.

 23 היית מאוד מקורב אליו?  ש.
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 1 ממש לא מאוד מקורב, נפגשנו כמה פעמים. ת.

 2 אוקיי. ש.

 3אוד מקורב לא מאוד, כמו שהייתי מאוד מקורב לדורון טל, כמו שהייתי מ ת.

 4למי שאתה רוצה אחרים, עוד פעם, זה לקוחות שלי, אנחנו מקבלים מהם 

 5 הזמנות, מה זה מקורב, לא עשיתי איתו ארוחות ערב, לא.

 6 כן.  ש.

 7 לא הייתה קרבה מופרזת לחלוטין, מכיר אותו, יחסי עבודה. ת.

 8בבקשה, זה המפרסם שנבחר  1346נ/אוקיי. אני מבקש להציג לך את  ש.

 9 קמפיין התנועה של הגברת ליבני, בסדר? לפרסם את

 10 אוקיי. ת.

 11כותב לך אייל מתתיהו: אילן האנשים שלך גומרים  17.12אז ככה, ביום  ש.

 12אותי, תתערב, תתערב, זה דחוף ותדבר איתי, יש לי פתרון. אילו יקיר, 

 13אמרו לי שלא מעלים את זה עכשיו כי לא אמרת להם, אנא תדאג שיחזירו 

 14יחה, זה אייל מתתיהו אומר, אנא תדאג שיחזירו את זה את זה לאוויר, סל

 15לאוויר עכשיו כפי שקבענו ומחר אתה תסגור את זה איתם, תדאג 

 16שמעדכנים אותי שזה חזר לאוויר עכשיו בבקשה, חייב להודיע ללקוח, 

 17 הלקוח זה התנועה של הגברת ליבני, נכון?

 18 כנראה, אני לא זוכר, בסדר, מקבל. ת.

 19כן, אני חושב שמדובר בתוכן עיתונאי ולא בתוכן פרסומי בתאריך הזה,  ש.

 20תראה למה, פשוט אני אתן לך נתון, אתה תגיד לנו מה היה, בסדר? אני 

 21ימים לאחר מכן  3, אנחנו מדברים על 20.12-, זה מה1347נ/מראה לך את 

 22שם גברת בשם שולי כהן מודיעה לך שאייל מתתיהו הודיע לי עכשיו שהוא 

 23כלומר, מה שאני מסיק מזה שאם אייל  - -ם עם ציפי לבני, אנחנו חת
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 1ושאתם תובילו משמע  20.12-מתתיהו חותם עם הגברת ציפי ליבני רק ב

 2אגב לעלות, תדאג שיעלו ולא יורידו וכולי  17.12-שיח שהתקיים קודם ב

 3 לא קשור לקמפיין של הגברת ליבני שלא התחיל אז.

 4 למה זה לא קשור? ת.

 5 תכל על המסמך הקודם שנתתי לך.כי תס ש.

 6 לא, זה קשור אך ורק לקמפיין. ת.

 7לא, אבל תסתכל רגע, לא, לא, אני מציע לך אחרת, תסתכל בבקשה,  ש.

 8אייל מתתיהו מבקש את התערבותך, לא ברור לנו  1346נ/ 17.12-תראה, ב

 9האם ההתערבות היא קשורה לתוכן פרסומי כזה או אחר או לתוכן 

 10 ור מהקונטקסט.חדשותי, זה לא בר

 11 זה ברור.  ת.

 12 אז תסביר, בבקשה. ש.

 13 תראה, קודם כל זה שהוא חתם עם ציפי.  ת.

 14 ימים אחר כך. 3 ש.

 15 ימים שלמים אחרי זה. 3זה  ת.

 16אני מציג לך נתון שתתייחס אליו  - -ימים שלמים, כי תקרא  3לא, זה לא  ש.

 17 גם בתשובתך, אני לא רוצה להפריע לך, בבקשה.

 18 בבקשה. ת.

 19ימים שלמים אחר כך, אלא כתוב שם באותה הודעה,  3זה לא רק שזה  ש.

 20תקרא בסוף שעכשיו זה יהיה אצלכם הקמפיין, כלומר מעתה והלאה זה 

 21יהיה אצלכם, כלומר לפני כן לא. עכשיו עם התמונה המלאה הזאת תסביר 

 22 מה שרצית להסביר.

 23 איפה זה כתוב? עו"ד יהודית תירוש:
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 1 ו נוביל.אנחנ 1347-ב עו"ד ז'ק חן:

 2  - -לא כתוב שזה יהיה אצלנו, כתוב נוביל, ולא כתוב עד עכשיו זה לא היה  ת.

 3 ]מדברים ביחד[ 

 4 בבקשה, מר ישועה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5האנשים מתחילים לעבוד עם, אנשים מסוגו של מתתיהו שהוא משרד  ת.

 6לעבוד עם פרסום מתחיל לעבוד בדרך כלל עוד לפני שיש חוזה, מתחיל 

 7הלקוח, דנים בחוזה וכדומה ובהחלט יכול להיות שהם התחילו לעבוד מול 

 8הסכם בעל פה או משהו כזה, זה  - -משהו אד הוק, זה לא שהיה עוד 

 9מה פה מדויק ולא מדויק, גם זה שהוא  - -ששירי מודיעה, אני לא גם 

 10י לחץ שלו, תדע - -יכול להיות שהוא מודיע לה כי זה  20-מודיע לה ב

 11שהכסף אצלי, היא אומרת נוביל, נוביל, הכוונה היא שיכול להיות שהוא 

 12בתוך הסיפור, אבל יותר ספציפית לשאלה שלך  - -אמר לה שהוא ייתן לנו 

 13כאילו אמרתי להם דאג שיחזירו את זה לאוויר, החזרה  - -אמרו לי שלא 

 14לאוויר זה של קמפיין בדרך כלל, על כתבה אומרים העלאה של כתבה 

 15דומה, זה פה החזרה לאוויר ואני אומר עוד פעם, לא היה עם אייל וכ

 16 מתתיהו שום דיון על כתבות, זה הזיכרון שלי, וגם שירי אשת מכירות.

 17אז אני רוצה להציג לך שני, נכון, אני אומר בקשר לאייל מתתיהו שיש לו  עו"ד ז'ק חן:

 18ת בגלל הפער כל מיני אינטרסים, לכן אני רוצה להציע לך עוד שתי אפשרויו

 19 בלוח הזמנים.

 20 בסדר. ת.

 21פשוט יש עוד אפשרות שלא נשאיר אותה על רצפת חדר העריכה, כמו  ש.

 22 שנעשה בחקירה. 

 23 בבקשה. ת.
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 1ככה, כשאייל מתתיהו שהוא איש פרסום מבקש להעלות קמפיין של לקוח  ש.

 2-, זה אפשרות אחת, ב17-אחר שלו, שלא קשור לתנועה של הגברת ליבני ב

 3הקמפיין של הגברת ליבני שאתם מובילים ושני הדברים שאני מתחיל  20

 4 חיברתי בעצם לא קשורים, זו אפשרות. 

 5 אני לא ידוע, יכול להיות. ת. 

 6 יכול להיות. ש.

 7 מישהו אחר. - -מה האפשרות השנייה אתה אומר? הראשונה זה ש  ת.

 8 שאני חיברתי בין שני דברים שאינם קשורים. ש.

 9 אולי, אני לא יודע. ת.

 10 אולי, זה אפשרות אחת. ש.

 11 אני לא יודע. ת.

 12ואפשרות שלישית שהוא רצה לעשות מה יפית לתנועה של הגברת ליבני  ש.

 13, ולכן זה נורא חשוב לו וואלהולכן היה צריך להראות שיש לו מהלכים ב

 14ימים אחר כך הוא  3ודחוף לו וכולי כפי שראינו שהוא כותב לך. ובאמת 

 15 אצל הגברת ליבני, גם זה אפשרות, לא?  מתמנה לתפקיד וזוכה בתפקיד

 16אני לא יודע, אני רק אומר עוד פעם, זה הכל סביב פרסום לפי מיטב  ת.

 17 זיכרוני והבנתי. 

 18 הבנתי. יש לך זיכרון?  ש.

 19 מה אתה אומר? ת.

 20אתה אומר לפי מיטב זיכרוני והבנתי, הבנתי אני מבין, יש לך זיכרון  ש.

 21 מהאירוע הזה?

 22 לא כל כך. ת.

 23 לא, אז בוא נמחק את המילה הבנתי, ונדייק.  ש.
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 1 למיטב הבנתי. ת.

 2 נישאר עם הבנתי ונמחק את המילה זיכרוני, בסדר? ש.

 3 כתבה. - -אני לא זוכר לפחות שהייתה בקשה שלו ש  ת.

 4עכשיו התנועה כבר  24.12-מה 1348נ/אוקיי, ועכשיו אני מציג לך את  ש.

 5ייל מתתיהו, ואתה לא בקמפיין, את התקציבים אתה מצפה לקבל מא

 6 70%-אומר לו ככה, נשמה אל תאכזב אותי בקמפיין התנועה, אני מצפה ל

 7 , נכון?24.12-מהתקציבים, זה ב

 8 כן. ת.

 9 כלומר לפחות הקמפיין לא עלה ותקציבים לא קיבלת, נכון?  ש.

 10 אני לא יודע.  ת.

 11יכול להיות שקיבלת כשזה מה שאתה כותב לו? אתה מצפה וצופה פני  ש.

 12 יד.עת

 13לא, זה לא אומר, אני לא, אינני יודע, עוד פעם, התשובה היא כזו: מה שיש  ת.

 14פה אינני יודע אם כבר הקמפיין התחיל ואני מדבר איתו על מה שיהיה 

 15 בהמשך, אינני יודע, או שזה מתחיל עכשיו, אני לא יודע.

 16 הבנתי. ש.

 17 .70%אני בסך הכל אומר לו אני רוצה מהקמפיין  ת.

 18 אותי. אל תאכזב ש.

 19, זה לא אומר, אינני יודע, יכול להיות שכן ויכול 70%-סך הכל אני מצפה ל ת.

 20 להיות שלא.

 21הבנתי, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, בוא נראה מה הוא אומר? זה  ש.

 22, אייל מתתיהו יהיה לך, יהיה לך, אתה לא צריך fair enoughבסדר, 

 23אצלך בבית ואתם תדאגו לי,  לדאוג, פניתי עם שירי חמל, אני יודע שאני
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 1וחוץ מזה מגיע לך ממני קצת נחת, אתה עובר תקופה לא קלה מכל 

 2החזיתות. אתה יודע שאני מת עליך וחושב שאתה גאון, ואתה עונה לו 

 3תודה אח, אני אוהב אותך אהבת נפש, אתה נשמה ענקית, והוא לא נשאר 

 4גילויי החיבה חייב ואומר לך שזה הדדי לחלוטין אח יקר. אז אחרי כל 

 5שאתם מרעיפים אחד על השני מה המשמעות של המילים כפי שאתה הבנת 

 6 ואתה יכול להסביר לנו "אני יודע שאני אצלך בבית ואתם תדאגו לי"? 

 7זה שיחה שגורה בין אנשי מכירות, הוא אומר, הוא לא היה אצלי בבית,  ת.

 8ו אותו, כאילו בבית שדואגים לו, שלא יקפח וואלההוא מרגיש אצלנו ב

 9 שיתנו לו תמורה טובה לכספו.

 10 הבנתי. ש.

 11 זה הכוונה. ת.

 12בסדר. אני מבקש לעבור איתך לנושא חדש שגם בו אנחנו נראה שהחומר  ש.

 13החדש הוא דרמטי לא פחות ושופך אור נוסף על האירועים שאתה העדת 

 14עליהם במשטרה ובבית המשפט, בסדר? אני לוקח אותך במנהרת הזמן 

 15ליתר דיוק וכדי למקם אותך עוד יותר  13.10.15-, ה2015לחודש אוקטובר 

 16זה ממש ערב פרסום כתבת התחקיר של גידי וייץ, בסדר? שם אנחנו 

 17אנחנו מוצאים את האזכור הראשון לכתבה של  13.10-נמצאים. ביום ה

 18, כבודכם. אתה כותב לשאול הכתבה 13744גידי וייץ, ברול הישן זה שורה 

 19ה ומהותית, מתחיל לזרום אליי מאות כיוונים, של גידי וייץ כנראה גדול

 20שזה פרויקט גדול של הארץ, צריך להיערך. הוא שואל אותך מאיפה 

 21המידע? אתה לא יודע. אני מניח שזה תשובה תמוה, לא רצית להגיד לו 

 22 מאיפה המידע, בסדר? 

 23 לא, אני מניח שמישהו. ת.
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 1 זה לא חשוב, זה לא חשוב.  ש.

 2 י את זה.מישהו מהמערכת אמר ל ת.

 3 אתה שואל אותו משהו ואתה אומר לו זה לא חשוב.  עו"ד יהודית תירוש:

 4 מישהו מהמערכת, בסדר. עו"ד ז'ק חן:

 5 בבקשה. ת.

 6 איך נערכת? אתה כותב צריך להיערך.  ש.

 7 צריך להיערך לתת תגובה. ת.

 8 להיערך ל? ש.

 9 לתת תגובה. ת.

 10החדש לקראת  אבל איך? זה המה. אתה זוכר את האיך? עיינת בחומר ש.

 11 עדותך אז אולי רעננת את זיכרונך גם בזה.

 12 לא. ת.

 13 איך נערכת? ש.

 14. זה וואטסאפאני לא זוכר, במפגשים, לא יודע, מפגשים, קבוצות  ת.

 15 המכניקה.

 16הבנתי, אז בוא נעבור לאט לאט ושלב שלב, נראה איך נערכת כי זה מאוד  ש.

 17 חשוב.

 18 בבקשה. ת.

 19זה יומיים אחר כך, אתה שולח לעמוס  15.10-ב 1349נ/אני מציג לך את  ש.

 20 שוקן, המו"ל של הארץ, פנוי לשיחה קצרצרה? נכון?

 21 כן. ת.

 22 מן הסתם שוחחת איתו.  ש.

 23 סביר שכן.  ת.
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 1 זה לא שוקן שולח?  כבוד השופט משה בר עם:

 2 כן.  עו"ד יהודית תירוש:

 3 פונה ל... אה, סליחה, טעות שלי, פספסתי. אני אצלי כתוב אתה  עו"ד ז'ק חן:

 4 ]מדברים ביחד[ 

 5והוא שואל אותך אם אתה  15.10-אז טעות שלי. עמוס שוקן פונה אליך ב עו"ד ז'ק חן:

 6פנוי לשיחה קצרצרה, אני שאלתי אותך, השאלה שלי הייתה עכשיו לא 

 7חשוב מי פנה למי, האם אתה זוכר האם שוחחת איתו ומה נאמר בשיחה? 

 8 אם אתה זוכר.

 9 לשוחח, שוחחנו, אינני זוכר. סביר שאם הוא ביקש ת.

 10 אתה לא זוכר. ש.

 11 לא, אבל סביר שדיברנו. ת.

 12ץ מחפש אותך כבר י שגילי וייעאתה מעדכן את אלקל 19.10.15-בסדר. ב ש.

 13לרול הישן,  1377י לשבת איתו כמה דקות על זה. שורה עזמן ומציע לאלקל

 14 ה דקות,זה בחומר הישן. וייץ מחפש אותי כבר זמן, רוצה לשבת על זה כמ

 15י שאתה מן הסתם שוחחת באותם לעאתה זוכר מה הייתה העמדה של אלק

 16  - -ימים שגילי 

 17 זה גם אבי שואל אותו, כן?   עו"ד יהודית תירוש:

 18 מי ששואל זה אבי.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 19 אז אצלי זה הפוך. עו"ד ז'ק חן:

 20 כן, זה אבי שואל.  ת.

 21אוקיי, אני הצגתי לך שאתה חיפשת אותו אבל זה לא משנה, הוא מחפש  עו"ד ז'ק חן:

 22אותך, רוצה לשבת כמה דקות איתך על הדבר הזה והשאלה שלי המהותית 
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 1י? אגב אותם ימים עהייתה האם אתה זוכר מה הייתה עמדתו של אלקל

 2 שאתם לקראת כתבת תחקיר שאתה אמרת לשאול צריך להיערך אליה.

 3 י?עלקלאז מה עמדתו של א ת.

 4 כן, אם אתה יכול לשתף אותנו. ש.

 5י הייתה, השאלה הייתה בינינו אם כדאי לפגוש את גידי עעמדתו של אלקל ת.

 6או לא וכמובן לדון בתגובה. השיחות באו לנסות להעריך מה יש שם, לא 

 7חשוב שאז ידענו בדיוק עוד מה יש שם, אז מן הסתם הוא רוצה לדון בזה, 

 8כזה על החברה רוצה לדון בתגובה, אני מניח זה משבר, אם מפרסם משהו 

 9שדנו בתגובה ואני זוכר ספציפית שדנו איך להגיב וגם האם כדאי להיפגש 

 10 או לא להיפגש כי גידי הציע להיפגש, אני מניח שזה.

 11אוקיי, ולגופו של עניין בכמה משפטים אתה יכול להגיד לנו מה הייתה  ש.

 12ץ? עמדתו האותנטית בשיחות י? מה יהיה בתגובה לגידי וייעעמדת אלקל

 13 שלכם?

 14י המוצהרת לצורך העניין שאנחנו צריכים להעביר עהעמדה של אבי אלקל ת.

 15תגובה לגילי וייץ וצריכים להגן על החברה וכדומה, אז כולנו, שנינו ידענו 

 16 שיש שם בעיה.

 17 האותנטית, מה הייתה העמדה האותנטית? ש.

 18נינו יודעים שיש בעיה, ושמה אז אני אומר לך את האותנטי. האותנטי שש ת.

 19שגילי וייץ הולך לכתוב כנראה לפחות חלקו, הרי לא ידענו את הפרטים 

 20 המדויקים נכון, השאלה איך אנחנו מגיבים בצורה.

 21 אינטליגנטית. ש.

 22 כן, מנסים להכחיש משהו שהוא נכון. ת.
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 1אוקיי, אני אזכור את התשובה הזאת כי עוד מעט נראה את עמדתו של אבי  ש.

 2 .קלעיאל

 3 בבקשה. ת.

 4, 21.10-, פה גידי וייץ ממשיך לחפש אותך ב1350נ/-כבודכם, אני מפנה ל ש.

 5 אתה אומר לו בערב שחזרת אליו.

 6 כן. ת.

 7באותו יום בשעה שש בערב, כמה דקות  22.10-ופה אנחנו מגיעים באמת ב ש.

 8לרול. וזה קשור  13837אחרי שאתה כותב לגידי וייץ חזרתי אליך בשורה 

 9האם להיפגש או לא להיפגש  אלקלעישדיברת עליו קודם, השיח עם בנושא 

 10כך: מציע לך לחשוב עוד פעם האם אתה  אלקלעיעם גידי וייץ. כותב לך 

 11באמת רוצה להיפגש עם גידי, כלומר הייתה ביניכם, מהפתיח אני מבין 

 12שאתה שקלת בחיוב להיפגש עם גידי וייץ, נכון? והוא מציע לך לחשוב על 

 13כון? אתה רוצה לקרוא עד הסוף? אין בעיה. אם אתה קורא הכל זה שוב. נ

 14 אז בוא נקרא הכל.

 15 רק שניה, תן לי שניה.  ת.

 16 מציע לך לחשוב עוד פעם. ש.

 17 רק שניה. ת.

 18לא, כי אני שאלתי על המשפט הראשון, אבל מכיוון שאתה קורא הכל אז  ש.

 19 בוא.

 20 אני קורא רק את הקטע הזה. ת.

 21ם אם אתה רוצה באמת להיפגש עם גידי, אם זה רק מציע לך לחשוב עוד פע ש.

 22 הקטע הזה אז תענה לשאלה שלי. 

 23 אוקיי, בבקשה. ת.
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 1אוקיי? אז אני חוזר על שאלתי. אחרי שקראת את כל ההודעה הארוכה  ש.

 2 הזאת, אני מיד, יש לי כמה שאלות ביחס לתוכן שלה.

 3 בבקשה. ת.

 4להיפגש עם גידי וייץ, אבל ראשית מהפתיח אני מבין שאתה שקלת בחיוב  ש.

 5 נכון?

 6 נכון.  ת.

 7 אוקיי, והוא מציע לך לעצור את הסוסים, "רגע, רגע", נכון?  ש.

 8 נכון. ת.

 9והסיבה שהוא נותן, ככה אני למד מהתוכן של המסרון הזה זה שאף  ש.

publisher  10אחר, לא מוני מוזס, לא עמוס רגב, לא שוקן עצמו מעיתון 

 11להתראיין, ומכיוון שאתה מסכים הוא  הארץ לא היה נוהג כמוך ומסכים

 12על תזה  - -אומר שאתה נכנס לעמדת חולשה, ומהרגע שגידי וייץ מגיע 

 13ואתה בנקודת חולשה על אף הרטוריקה המדהימה שלך זה לא יעזור כלום, 

 14אתה תעמוד בחקירה צולבת על פרטים וזו טעות קשה, ולכן הדרך שהוא 

 15במאקרו, מאקרו, מאקרו, זה  מציע זה לקבל ממנו רשימת שאלות ולענות

 16 הצעה שלו, אני מתאר נכון את עמדתו פה?

 17 כן. ת.

 18 עמדתו פה. ש.

 19 כן. ת.

 20 אוקיי.  ש.

 21 - -זה היה רצף שלם של  ת.

 22אבל אני חושב שסיכמתי את זה נכון, זה גם כתוב, אם השמטתי משהו נדע  ש.

 23 .אלקלעילקרוא לבד, בסדר? זה בשיח פרטי בינך לבין 
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 1 שלא צריך להיכנס לפרטים.כן, הוא חשב  ת.

 2לא, הוא לא מדבר פה על המיקרו, הוא מדבר איתך, הוא מביע את מה הוא  ש.

 3 חושב, נכון? אין לך סיבה לחשוב שהוא כותב דברים לא נכונים.

 4 נכון.  ת.

 5 שהוא לא מאמין בהם, נכון? ש.

 6 נכון. ת.

 7כדי לא  פשוט אני עובר איתך על הרצף 1351נ/נכון, אוקיי. למחרת בבוקר  ש.

 8להחסיר, גידי וייץ שוב כותב לך בוקר טוב, אילן, לא דיברנו ולא קבענו, מה 

 9ימים אחרי  10, אנחנו כבר אני מזכיר, 23.10-מציע? בנקודה הזאת אנחנו ב

 10אתה מספר על מה שמתבשל  13.10-שאתה יודע שמתבשלת כתבה, כי ב

 11 ימים אתה כבר יודע שמתבשלת כתבה. 10לשאול אלוביץ', לכן 

 12 אוקיי. ת.

 13ולכן אתה מבקש להיערך ולבדוק נתונים על אופן סיקור בני הזוג נתניהו  ש.

 14 כדי שאם תיפגש עם גידי וייץ תוכל להציג לו נתונים, נכון?  וואלהבאתר 

 15 לא זוכר את כל הפרטים אבל סביר. ת.

 16סביר? דבר איתי רגע על הסקירות הזאת, אם זה אתה משועבד, נרמס,  ש.

 17זה כל כך סביר? אתה יודע את התשובה, אין לך מה ללכת מעורך, אז למה 

 18לחפש ולתור אחר נתונים, אתה יודע שלא יעזור לך, כל מה שלא תחפש 

 19אחר שנתת בחקירה הראשית,  - -תמצא, אתה מעורך נרמס, משועבד, וכל 

 20 למה זה סביר שתלך לאסוף נתונים לסתור את התזה שגידי וייץ נעול עליה? 

 21יך אחד סותר את השני, אתה מגיע לשיחה עם עיתונאי מסוג אני לא ידוע א ת.

 22של גידי וייץ שהוא עושה תחקירים בדרך כלל מפורטים, אתה מגיע 

 23 לעיתונאי כזה אז אתה רוצה שיהיה לך את מקסימום הדברים.
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 1 מקסימום, בסדר. ש.

 2 שיהיה לך מקסימום דברים שאתה יכול לאסוף. ת.

 3 אוקיי, אוקיי. אז בוא נראה. ש.

 4 וטיעוני נגד. ת.

 5 מי זה עדה אלוף? ש.

 6 בחורה שעובדת אצלנו ומכינה מצגות, תחקירים וכדומה.  ת.

 7גברת שעובדת אצלכם ומכינה מצגות? אני לא מכיר מקצוע כזה, מה זה  ש.

 8 מכינה מצגות?

 9 מסייעת להנהלה בהכנה של מצגות.  ת.

 10 איסוף נתונים וכולי? ש.

 11 כן, גם. ת.

 12, מייל ששולחת לך הגברת עדה 1352נ/יג לך את כן. עכשיו אני רוצה להצ ש.

 13 אלוף, רק שזה לא נראה לי.

 14 מה אתה אומר?  ת.

 15יש לי בעיה בהקרנה. היא שולחת לך קובץ ובו כל הכתבות שפורסמו על  ש.

 16-, מינואר, בוא אני אעזור לך, עד ה2015מתחילת שנת  וואלהשרה נתניהו ב

 17ת ממנה משימה שזה סמוך למועד שבו אתם מתכתבים, קיבל 6.10

 18 במסגרת ההיערכות.

 19 היא קיבלה ממנו משימה נראה לי. עו"ד יהודית תירוש:

 20כן, היא קיבלה ממך משימה במסגרת ההיערכות שלך לכתבה או למפגש  עו"ד ז'ק חן:

 21עם גידי וייץ או לשניהם, בואי תסקרי לי איך הגברת שרה נתניהו מסוקרת 

 22 וזו תשובתה, נכון? וואלהבאתר 

 23 מה שהיא העבירה.כן, זה  ת.
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 1, זאת 2015עכשיו, הקובץ שמצורף למייל אני נותן לך כנתון, הוא מינואר  ש.

 2 סמוך לבקשה שלך לעזרה.  6.10-אומרת זה כל השנה האחרונה, עד ה

 3 אני רואה. ת.

 4 אתה רואה.  ש.

 5 ינואר. - -הראשון  ת.

 6 .6.10-והאחרון לפי מיטב בדיקתי ה ש.

 7 נכון. ת.

 8אתה עובר על הכותרות של הכתבות אפשר להתרשם, נכון. עכשיו, אם  ש.

 9תגיד לי אם זה תיאור הוגן שלי כדי שנקצר ולא נעבור אחד אחד כי זה 

 10הרבה. שלצד ידיעות ניטרליות או תקרא לזה חיובית על פועלה של אשת 

 11ראש הממשלה ישנן לא מעט, אני אומר לך, זה לשון המעטה, אלא יש 

 12 ות עליה בהקשרים שליליים.הרבה יותר ידיעות וכתבות שלילי

 13 אוקיי. ת.

 14 אוקיי? אתה מקבל? ש.

 15 תראה, אני זוכר את המייל הזה. ת.

 16 אתה זוכר את המייל הזה. ש.

 17 כן. ת.

 18אז לכן אתה גם זוכר את הרושם הזה שאני מציג לך עכשיו דיי מדויק, אני  ש.

 19 פשוט לא רוצה לעבור איתך כרוכל ולעבור כתבה כתבה.

 20ליט מה שאתה רוצה, אני פשוט זוכר שהתרשמתי שהיא לא, אני זוכר, תח ת.

 21 עשתה עבודה מאוד חלקית ושזה לא יכול לשרת אותי יותר מדיי. 

 22אני אראה לך  - -אני אראה לך שהיא עשתה עבודה מלאה, הנה עוד פעם  ש.

 23 מדוע זה עבודה מלאה.
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 1כתבות על ראש הממשלה, אנחנו רואים  - - 15שנים היו  4חשבתי שזה  ת.

 2 - -שבשנה יש מאה, בסדר? אז אני אומר עוד פעם, התרשמתי אז שהיא לא 

 3  - -גם מה שאתה אומר עכשיו אפילו  ש.

 4 סליחה רגע. ת.

 5אלף היה אזכורים של ראש הממשלה, אנחנו מדברים פה על הגברת  13 ש.

 6  - -שרה נתניהו, למה אתה 

 7א העבירה לי, אוקיי, תן לי רגע להגיד לך מה. התרשמתי עוד פעם, אז הי ת.

 8התרשמתי שהעבודה היא חלקית, אני לא יכול יותר מדיי להתבסס עליה. 

 9 - -וזהו, אני לא חושב ש 

 10 -אז אני מיד אראה לך שזה לא כך וזו הייתה עבודה מלאה, על כל פנים זה  ש.

-  11 

 12 יכול להיות, בסדר, אוקיי. ת.

 13 .זה לשנה אחת, זו הגברת שרה נתניהו, זו הגברת שרה נתניהו ש.

 14 אוקיי. ת.

 15 .6.10מינואר עד  ש.

 16 אוקיי. ת.

 17זה מסמך חדש שאותו קיבלנו שמונח בפני בית המשפט, ככל שיהיו נתונים  ש.

 18לסתור וודאי התביעה תדע לעשות את זה ולא אתה, אני אומר לך גם שמה 

 19שהוספת עכשיו שזו הייתה התרשמת שזו הייתה עבודה לא מלאה אתה לא 

 20לך התכתבות שמראה שזו הייתה עבודה  מדייק משום שאני מיד אראה

 21 מלאה מאוד.

 22 אוקיי. ת.

 23 אוקיי? ש.
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 1 בסדר.  ת.

 2אז אולי אתה טועה קצת בהתרשמות, אתה מתבלבל עם משהו אחר, ככה  ש.

 3 אני מציע לך. 

 4אני זוכר שהיה משהו כזה איתה, אולי היה עוד משהו איתה, אני לא יודע,  ת.

 5ז שהיא עשתה משהו, היא נתנה לי אולי אני מבלבל בין דברים. אני זוכר א

 6אותו, התרשמתי שזה חלקי, אני חושב שאולי היה לזה המשך, אולי אני 

 7 טועה.

 8 אבל אולי אתה טועה ואולי זה משהו אחר, יפה.  ש.

 9 זה מה שאני זוכר.  ת.

 10 לא נתקוטט, אני מיד אראה לך למה התכוונתי, בסדר? ש.

 11 בבקשה, אול יהיה עוד משהו, אני לא זוכר. ת.

 12אוקיי, עכשיו אני לא אעבור איתך על הדוגמאות מהכותרות אבל תיארתי  ש.

 13איך זה נראה, אנחנו נוכל להתרשם לבד. עכשיו במסגרת ההיערכות שלך 

 14לכתבה של גידי וייץ או למפגש איתו שניהם, אתה מבקש ממנה גם לעשות 

 15לך סקירה על ראש הממשלה נתניהו, נפרד, עד עכשיו זו הייתה הגברת 

 16יהו ועכשיו אתה מבקש ממנה גם סקירה בנוגע לראש הממשלה נתניהו, נתנ

 17 נכון? 

 18אני זוכר שלזה התכוונתי, כן. לא זכרתי שיש שניים, כן, אם אתה אומר אז  ת.

 19 כן.

 20 אוקיי. ש.

 21 סביר שכן. ת.

 22. ואז היא כותבת לך מייל שאומר כך, 1353נ/עכשיו אני רוצה להציג לך את  ש.

 23אקריא את זה, בסדר? יש איזה בעיה כנראה היא אומרת לך ככה, אני 
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 1במיילים להעלות את המלל שלהם אבל המלל נמצא בפני כבודכם ובפני 

 2-התביעה. היא אומרת לך כך, רק אתה מכותב למייל הזה אגב, וזה ב

24.10.15 . 3 

 4 אוקיי. ת.

 5יושבת על הכתבות על הביבי כבר מיום שישי, והעניין הוא שבתגיות ביבי  ש.

 6מבזקים שלא רלוונטיים, יש מאמרים  90%נתניהו יש או בנימין 

 7שאין בהם בעד או נגד ביבי אלא פשוט סיקור  - -חדשותיים של אבי שכרוב 

 8חדשותי, ויש כמה כתבות בודדות של ברנז'ה. האם להתרכז בברנז'ה 

 9 ובמאמרי דעות בלבד שם יש בעד ונגד? ככה היא כותבת.

 10 אוקיי. ת.

 11 בעקבות השאלה שלה?אתה זוכר מה ביקשת ממנה  ש.

 12 רשום.  ת.

 13 ש?  ש.

 14 תעשי תחילה ברנז'ה ודעות, נחליט על חדשות. ת.

 15כן, תעשי תחילה ברנז'ה ודעות, אחר כך נחליט על חדשות. ואתה זוכר אם  ש.

 16 היא עשתה את הניתוח המפורט שביקשת?

 17 אינני זוכר. ת.

 18אינך זוכר. אבל אנחנו, כפי שאמרתי, החומר החדש, קיבלנו שני קבצים  ש.

 19, נתחיל עם הראשון. בקובץ 1355נ/-ו 1354נ/במסגרת החומר החדש, 

 20בשעת הצהריים,  24.10-שהנתון שלנו הוא שהוא נשלח ב 105הראשון 

 21כלומר אתם מדברים במה שהראיתי לך קודם בבוקר כבר בשעת הצהריים 

 22, היא סיווגה את המאמרים ממש לבעד 13:23זה, שעה  היא שולחת לך את

 23 ונגד, אתה רואה? 
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 1 כן. ת.

 2עמודים נגד, עד שמגיעים לכותרת בעד, ותחת הכותרת  7עמודים נגד,  7יש  ש.

 3 עמודים. אתה רואה? מאשר? יש ממש פירוט.  3בעד יש 

 4 כן. ת.

 5 , מינואר עד2015בשנת  וואלהזה סיכום המאמרים במדור הדעות של  ש.

 6, סליחה, עד אוקטובר שאז אתם מתכתבים והיא מעבירה 6.10אוקטובר, 

 7לך את הסקירה הזאת, שלשיטתה של הגברת אלוף שעובדת אצלך 

 8שלבקשתך היא התבקשה לעשות סקירה פנימית על איך מסוקר מר נתניהו 

 9 7באתר, בעמוד הדעות שם יש בעד ונגד התמונה שהיא מציגה לך זה 

 10טים, נמצאים בפני בית המשפט של נגד מר עמודים של מאמרים מפור

 11 נתניהו ראש הממשלה לשעבר, ושלושה עמודים ניטרליים.

 12 אוקיי. ת.

 13 נכון? ש.

 14 זה מה שאני רואה פה.  ת.

 15הוא קובץ  24.10.15-הקובץ השני שהיא שולחת לך ממש דקה אחר כך ב ש.

 16. והקובץ הזה קודם כל תאשר לי לפי המעבר שלך עליו 1355נ/, שזה 106

 17הוא מאגד כתבות ממדורים שונים, יש שם ברנז'ה, יהדות, אני זיהיתי ש

 18שם גם חדשות, והוא כולל מקבץ של פרסומים שקשורים במר נתניהו, 

 19 נכון? דעות ראינו קודם ועכשיו זה מדורים אחרים, נכון?

 20 כן. ת.

 21שוב, בסקירה שלי כדי שלא נעבור כותרת כותרת, זה מתיש, אני חושב  ש.

 22הוא שהם בעיקר שליליים, חלקם ניטרליים, מיעוטם בעד, שתיאור הוגן 

 23 נכון? או חיובי, אני לא יודע מה זה בעד, אבל חיובי.
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 1 אני לא יודע, אתה עברת על זה, עשית, אני לא יודע. ת.

 2אתה יכול לעבור מהר, תראה את הכותרות. אם אתה לא יכול כי זה  ש.

 3אני אקרא לבד, בסדר? מסובך מידיי בזמן קצר אז אתה אומר מה שיש יש, 

 4 גם זה תשובה.

 5 כן, בסדר גמור. ת.

 6 בסדר גמור, אוקיי. המקבץ הזה הקובץ השני הוא רק מחודש אוקטובר. ש.

 7 אוקיי. ת.

 8 הוא לא כל השנה, הוא לא מינואר עד אוקטובר, הוא רק חודש אוקטובר. ש.

 9 אוקיי. ת.

 10למר נתניהו יש והסיבה לכך היא בדיוק מה שציינת קודם, בכל מה שקשור  ש.

 11אינספור מופעים, ולכן היא לקחה את החודש האחרון כמדגם, הגיוני מה 

 12 שאני אומר? זה רק אוקטובר.

 13 כן, יכול להיות. ת.

 14, סליחה, עד מועד ההתכתבות 6.10-המון המון המון אזכורים וידיעות עד ה ש.

 15 שלכם, בסדר?

 16 למעט מאמרי הדעה? ת.

 17 .6.10-מאמרי דעה זה מינואר עד ה ש.

 18 אוקיי. ת.

 19 בסדר? .ש

 20 כן. ת.

 21 אבל פה זה רק בדגש של חודש אוקטובר. ש.

 22 טוב.  ת.
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 1עכשיו, אין לך סיבה לחשוב שהעבודה שהגברת אלוף עשתה היא לא עבודה  ש.

 2 לבקשת המנהל שלה, נכון?  - -

 3 נכון. ת.

 4נכון. ועכשיו פה שאלה שאני שואל אותך בלי להיכנס עכשיו לוויכוחים  ש.

 5בהקשר אחר, אתה מעיד במשטרה בנושא סיקור האתר שניהלנו קודם 

 6בעניינו של ראש הממשלה נתניהו ורעייתו הגברת שרה נתניהו, אתה עשית 

 7בדיקה פנימית באתר כדי לראות איך באמת סיקרתם את הגברת נתניהו 

 8ואת מר נתניהו, מדוע לא חשבת להזכיר ולו ברמז, ברמז שעשית בדיקה 

 9וייץ, הרי עליה העדת בלי סוף, והתוצאות  פנימית לקראת הכתבה של גידי

 10 שלה כפי שראינו בלי לחזור עליהם עד עכשיו.

 11תראה, אני לא זכרתי את הבדיקה הזאת שנעשתה, בכל מקרה דבר אחד  ת.

 12אני כן זוכר עכשיו כשאתה מראה לי את זה שהתרשמתי שהתוצאות של 

 13 הבדיקות, כמו שאמרתי לך בהתחלה, שהבדיקה שלה חלקית ונצטרך

 14לשבת או להושיב על זה מישהו אחר שיעשה, זו לא הייתה התמחות של 

 15עדה, התמחות של עדה כמו שאמרתי לך, הייתה בעיקר לעשות מצגות 

 16 ולהעביר אלינו מחקרים שנמצאים באינטרנט.

 17  - -אז אני לא  ש.

 18 רק שניה, רק שניה. ת.

 19 סליחה. ש.

 20ה לא יוכל לעזור לי נתתי לה לעשות עבודה, התרשמתי שזה מאוד חלקי ושז ת.

 21 אז בהתמודדות שלי.

 22 גם את זה אנחנו תכף נראה. ש.

 23 בסדר, אוקיי. ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 נתניהו ואח'נ/מדינת ישראל  67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  04

 

 4730 

 1עוד פעם  - -תכף נראה למה זה עוזר או לא עוזר ומה ביקשת לעשות עם זה  ש.

- -  2 

 3 ]מדברים ביחד[

 4 רגע, תן לו להשלים, רגע. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5 אני מנסה לעזור לו, גברתי.  עו"ד ז'ק חן:

 6 עניתי לך, מה שאמרתי לך. ת.

 7בסדר, מה שאמרת. עכשיו, תראה, הנושא של סיקור ראש הממשלה  ש.

 8 ורעייתו באתר הוא נהוג ועומד בלב החקירה.

 9 נכון. ת.

 10את  - -הבדיקה שאתה ביקשת לעשות היא בדיוק הנושא הזה, ועכשיו אני  ש.

 11התשובה שלך, או שלא זכרת, זה החלק הראשון של התשובה, אז לכן לא 

 12אמרת, ואז חוזרת שאלה איך לא זכרת דבר כזה? או שהבדיקה שלה 

 13 הייתה חלקית לכן לא מצאת לנכון לציין את זה בחקירה, אחד מהשניים. 

 14ד פעם, אחד, אני לא זכרתי את הדבר הזה, את הבדיקה הזאת תראה, עו ת.

 15 שהיא עשתה. שניים, אני אומר לך כשאתה מעלה את זה אני נזכר.

 16 אה, כשאני מעלה אתה נזכר.  ש.

 17כן, אתה מעלה, אתה מראה לי את המיילים, אתה מעלה, אני מסתכל על  ת.

 18היכולות שלה  הדבר הזה, אני זוכר, אז אני אומר עוד פעם, עדה זה לא סט

 19  - -לעשות מחקרים בתוך 

 20  - -אני אגיד לך  ש.

 21 רק שניה.  ת.

 22  - -רגע, תן לו להשלים, הוא לא סיים  עו"ד יהודית תירוש:

 23 אני חשבתי שהוא סיים.  עו"ד ז'ק חן:
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 1 לא, אבל הוא לא.  עו"ד יהודית תירוש:

 2 בבקשה, הגברת תירוש מבקשת שתשלים. עו"ד ז'ק חן:

 3אני לא מבקשת, אני לא יודעת מה הוא הלך להגיד, רק שהוא היה באמצע  וש:עו"ד יהודית תיר

 4 התשובה, זה הכל, אין לי מושג. 

 5יש אלפי אירועים ועשרות אלפי אירועים בתקופה שנחקרתי עליה, לא את  ת.

 6הכל אני זוכר, חלק שמראים אז אני נזכר במה שהיה, זה מה שאני יכול 

 7שזה לא, התרשמתי אז שזה עבודה  לומר. אני זוכר שלגבי עדה ידעתי

 8חלקית מאוד וגם לא הייתי בטוח איך זה ישרת אותנו מול גידי, קיבלנו 

 9דברים מאוד ספציפיים, אני לא זוכר בדיוק את ההתנהלות אחרי זה, לא 

 10 את הכל אני זוכר. 

 11התנהלות אחרי זה, אנחנו נראה בהתנהלות אחרי זה שהיא  - -כיוון ש  עו"ד ז'ק חן:

 12את מה שאתה אומר עכשיו על העבודה החלקית והלא רצינית, אבל סותרת 

 13זה נשאיר לאחר כך ואם הסתמכת או לא הסתמכת, תכף נראה, אני ניסיתי 

 14לעזור לך, אתה לא שומע לעצתי, עכשיו בוא נחזור לעניין של זכרתי, לא 

 15 זכרתי בחקירה.

 16 אוקיי. ת.

 17בפתח השאלות לפני אני שוב אומר, כפי שאני הזכרתי לך את זה עכשיו  ש.

 18שהראיתי לך את הקבצים, שאלתי אותך האם במסגרת ההיערכות שלך 

 19אתה עשית בדיקה ואמרת כן, הגיוני, כך אמרת, אז איך זה יכול להיות 

 20שבאלפי עמודים של החקירה שלך אותו היגיון לא הזכיר לך שעשית 

 21 בדיקה פנימית שזאת עצתה.

 22 כי אתה הצגת לי משהו ספציפי.  ת.

 23 נתי, והחוקרים לא נתנו לך משהו ספציפי.הב ש.
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 1מה שנתנו הגבתי, מה שלא נתנו לא הגבתי, אתה מציג לי משהו אז אני  ת.

 2 אומר לך.

 3 בסדר גמור. ש.

 4התשובה היא  - -אתה שואל אותי האם זה הגיוני שכשיש כזה דבר אתה  ת.

 5 כן.

 6עניין אז שאלה אחרונה בעניין הזה לפני שאני ממשיך, לא בעניין הזה, ב ש.

 7הזה יש עוד שאלות אבל בנקודה הזאת לפני שאני ממשיך הלאה, שאלה 

 8 אחרונה.

 9 בבקשה. ת.

 10מילא ראיית המנהרה של החוקרים שכל מה שעניין אותם זה משהו מתחיל  ש.

 11ב', נשים את זה בצד. אבל אתה, אתה אמור להיות -ש', מה שמתחיל ב-ב

 12ודע שהיה אירוע מז'ורי עד למניין, חוקרים אותך על ענייני סיקור, אתה י

 13של כתבת גידי וייץ, אתה נערך לקראתו, אתה עורך בדיקות לקראתו, יש 

 14המון התרחשות שרק התחלתי להראות לך אותה, אני מיד אראה לך 

 15אותה, סביב הכתבה הזאת, קיבלנו אותה מהחומר החדש, למה אתה לא 

 16עשיתי מאיר את עיניהם ואומר להם זה לא כזה פשוט, זה יותר מורכב, 

 17בדיקה פנימית שהראתה תוצאות מסוימות, מצד שני אני לא בטוח עד כמה 

 18הבדיקה הפנימית הייתה מהימנה, דברים מהסוג הזה. למה זה רק שאול 

 19 שאול שאול, ביבי ביבי ביבי, למה? 

 20קודם כל הסיפא של השאלה שלך, אני חולק על זה שזה שאול שאול שאול,  ת.

 21 ביבי ביבי ביבי.

 22 טוב. ש.
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 1שאלו אותי שאלות עניתי, והרבה פעמים אמרתי אמירות שאתם מצטטים  ת.

 2אותם בשמחה שטייקונים קונים גופי מדיה בשביל זה שלשם ההגינות, יש 

 3כאלה ציטוטים שונים שאני אומר לאורך החקירה בתוך הסיפור הזה, 

 4וציטטתם אותם בשמחה. לגבי הקטע פה של גידי וייץ, כיוון שאתה רק 

 5 רוצה את האמת.

 6 רק את האמת, מר ישועה, בחיי, רק את האמת.  ש.

 7נכון. גידי וייץ העלה שורה של טענות ספציפיות ולגבי השורה של הטענות  ת.

 8הספציפיות האלה התשובה היחידה שהייתה לנו זה לשקר ואת השקר הזה 

 9שיקרנו יחד ולכן נשלח אליי ניר חפץ מצד אחד, ומוטי שרף מהצד השני 

 10  - -וזה 

 11 עונה לשאלה שלי? איך זה ש.

 12זה קשור לשאלה, אתה שואל למה, מה נחרט בזיכרונו של אדם? אתה  ת.

 13שואל שאלות, אתה שואל שאלות, אני בן אדם, אני נקרא לחקירה, אני 

 14זוכר שסביב גידי וייץ שזה היה טראומטי, אני ידעתי שמשקרים, שאול ידע 

 15כן, ואמר שמשקרים, איריס ידעה שמשקרים, ומוטי שרף אמר לשקר גם 

 16 תקשיב, כשאני אומר. 

 17  - -ואתה  ש.

 18 תן לי לסיים את התשובה.   ת.

 19 ]מדברים ביחד[

 20 בסדר, תן לו לענות, אחר כך תראה לו.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 21 גברתי צודקת, אני מתנצל. עו"ד ז'ק חן:

 22הוקם צוות שלם, עובדים על תגובה שבתוך התגובה ביבי מנסה להציע  ת.

 23אליי, בוא נגיד שחלק מהדברים התבקשנו להיות נגיד במרכז ואז אומר 
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 1מוטי שרף, לא, אתה מסבך את שאול, אפילו אמירה כמו מרכז, מרכז, 

 2הגדרה של מרכז זה משהו סובייקטיבי. אני זוכר שנאמרה האמירה הזאת, 

 3ות, אל תזכיר בכלל את שאול, בכל אופן אולי נזכיר, לא, אל אי אפשר לעש

 4תזכיר את שאול, אז אני אומר יש פה צוות שלם, האמירות של משרד ראש 

 5הממשלה, האמירות של בזק, האמירות של שאול, האמירות שלי 

 6מתואמות לחלוטין, כולנו, זה מה שאני זוכר מהאירוע. עכשיו אתה שואל 

 7זה הטראומה, זה דבר שאני זוכר, היו שואלים  אותי למה אתה לא זוכר,

 8אותי תקשיב, היה כזה של עדה ועדה עשתה, הייתי מסתכל, הייתי מגיב 

 9 לזה. 

 10 - -אז אני שאלתי את  ש.

 11 אני בחקירה לא מנהל את מלאכת החוקרים, מה אתה רוצה ממני? ת.

 12נחנו מאה אחוז, אז מר ישועה, שתי נקודות ואני עכשיו אומר לך כבר לאן א ש.

 13 נגיע בסוף החקירה הזאת, בסדר?

 14 כן. ת.

 15לא אחזור על השאלה של למה לא אמרת בחקירה, שתי שאלות, אחד, אתה  ש.

 16אומר שמה שמסרת לגבי אותו צוות תיאור וכולי מאפיין את כל העדות 

 17שלך, זה לקחת גרגר של אמת, להפוך אותו על פניו, להעלים את הכל 

 18אמר למי מה ומי התחיל ואז לבוא מסביב, כולל את סדר הזמנים ומי 

 19ולהציג מוצר מוגמר שהוא שקר בהתגלמותו ואני אראה לך את זה, 

 20מהכתובים אני אראה לך ומהחומר החדש אני אראה לך, זה שטר שאני 

 21 שם בפניך, זה אחד. 

 22  - -אני חושב  ת.

 23 תן לו להשלים. עו"ד יהודית תירוש:
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 1לי להשלים ואני מבקשת עורכת הדין  אמרתי שני דברים, הוא לא נותן עו"ד ז'ק חן:

 2תירוש, אני אמרתי שני דברים, עכשיו אמרתי אחד, אני מבקש שלא 

 3 תפריעי לי בחקירה הנגדית שלי, אני ממש בנימוס מבקש.

 4 כן, בבקשה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5והדבר השני, אני מקווה שאני זוכר אותו במדויק כי נקטע לי חוט  עו"ד ז'ק חן:

 6מחשבה, זה שאם האמת הייתה כל כך פשוטה כפי שאתה מתאר לא היית ה

 7 נדרש לעשות את הבדיקה הפנימית הזאת. 

 8לגבי החלק השני אני אענה קודם, אני קרוב אליו יותר, שלא נסתבך. אני בן  ת.

 9אדם שבגדול הסגנון שלי זה שאני מכין את עצמי לצורך, שלא לצורך, אני 

 10להכין, אני לא יודע כבר, ובגדול ככה פעלתי גם לא יודע, אולי הכי טוב לא 

 11כמנכ"ל וכל אירוע קטן או גדול ביקשתי שינסו לספק לי חומרים. ועל רקע 

 12לא ידעתי בדיוק מה, רציתי שיהיה לי  - -זה הייתה הפניה, לא ידעתי מה 

 13משהו, בסדר? זה הפניה שלי, היא הייתה פניה שגרתית, ככה פעלתי תמיד. 

 14ן שאני לוקח גרגיר או משהו אנקדוטלי ואני הופך אותו לגבי החלק הראשו

 15למרכז ומשקר וכדומה אני חולק על מה שאתה אומר, אני לא רוצה להגיד 

 16לך שאני חושב שלפעמים אתם עושים את זה כי אז זה יהיה לא מנומס, אני 

 17אצטרך להתנצל, אני אומר את האמת כפי שאני זוכר אותה, כפי שאני יודע 

 18 אני אומר, זהו. אותה, זה מה ש

 19 בסדר, אז עכשיו אנחנו התחלנו את שני הדברים האלה, בסדר?  ש.

 20 כן.  ת.

 21לחקר האמת  the questאגב, אתה יודע אם הגברת עדה אלוף במסגרת   ש.

 22 נחקרה במשטרה?

 23  - -אתה שואל אותי שאלות שאני לא  ת.
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 1 שאלתי אם אתה יודע.  ש.

 2 אין לי מושג, אין לי מושג. ת.

 3 ול להגיד לא.אתה יכ ש.

 4 אינני יודע. ת.

 5אוקיי. שוב, שזה לא יישאר תלוי באוויר, כבודכם, היא לא נחקרה, בסדר.  ש.

 6 אלקלעילרול הישן, אתה מעדכן את  13854אני מפנה לשורה  24.10.15-ב

 7שהחלטת לא לפגוש את גידי וייץ בהתאם לעצתו והוא אומר לך טוב 

 8לא נפגשים עם גידי וייץ, כך  24.10החלטת, כלומר בנקודת הזמן הזו 

 9 החלטת.

 10 - -דומני  ת.

 11זה משתנה, בוא אני אעזור לך, זה אחר כך משתנה, בסדר? אבל בנקודה  ש.

 12א. והוא הזאת לפי מה שכתוב כאן תסכים איתי שהתלבטת והחלטת של

 13 מעודד אותך בהחלטה הזאת.

 14 לא. ת.

 15 לא? טוב.  ש.

 16  - -עוד פעם, זה מה שמופיע פה, דומני שאני  ת.

 17אני אגיד, אני אראה לך, זה קורה ימים אחר כך, מר ישועה, אני לא מטעה  ש.

 18 אותך, אני אראה לך, זה קורה ימים אחר כך. 

 19 מה? מה קורה?  ת.

 20 בדעתך אתה כן פוגש אותו. - - ש.

 21 לא זה מה שרציתי לומר.  .ת

 22 אז קדימה.  ש.
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 1כפי שאמרתי, כל התהליך הזה המשבר הזה נוהל בצוות, ודומני שמוטי  ת.

 2אבל יש  - -שרף היה נגד הפגישה, אז אני לא יודע אם זה בא ממני או 

 3יכול להיות  - -טקסטים ברורים שהוא אומר לי שהוא חושב שכדאי לו 

 4, אני לא זוכר בדיוק את היום וכדומה, שזה בא אחרי אז תגיד שאני משקר

 5 היה התייעצות על זה, התחושה הייתה שעדיף אותי שאני לא אתייעץ.

 6עכשיו את  - -אז בוא אני אתן לך נתון בלי להשתמש בסופרלטיביים ש  ש.

 7מוטי שרף על האחריות לא לפגוש את גידי וייץ, אני לא יודע למה עשית את 

 8הסופרלטיביים בצד, מוטי שרף בתאריך הזה הוא לא זה, אז לכן נעזוב את 

 9בתמונה בכלל, אני אראה לך מתי הוא נכנס לתמונה, זה אחר כך, בסדר? 

 10שום דבר, אין מוטי שרף פה ואנחנו נראה מתי הוא נכנס לתמונה, בסדר? 

 11אוקיי. וגם עוד דברים שאמרת על מוטי שרף ונראה לי שביחד אני חושב, 

 12ת השני בשמות ובלי סופרלטיביים, ננסה לעשות גם שוב, בלי לכנות אחד א

 13 איתו צדק.

 14 בבקשה. ת.

 15 מתוך מה שכתוב. ש.

 16 טוב. ת.

 17, כלומר יום למחרת בבוקר גידי וייץ 25.10-. ב1356נ/אני מראה לך את  ש.

 18מבין שזה שאתה לא חוזר אליו ונמנע ממנו, כנראה החלטת לא להיפגש 

 19ואני מסיק מכך שאתה כנראה לא וכותב לך בוקר טוב אילן, לא חזרת אליי 

 20מעוניין להיפגש, הוא הסיק נכון, הוא אדם חריף, אם זה אכן המצב שלח 

 21לי את כתובת המייל על מנת שאשלח לך בקשה לתגובה, יש לי דד ליין כפי 

 22 שאתה בוודאי מבין ועליי לעמוד בו, תודה ושבוע שקט. נכון? 

 23 כן. ת.
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 1חוויות, שוב, אנחנו  אלקלעייף עם אתה שולח לו את המייל ואתה מיד מחל ש.

 2חייבים לשלב את זה ברול הישן שמציג תמונה חלקית, זה היה בחומר 

 3כדי שיהיה לנו את כל התמונה, אחרי  13872החדש, אני מפנה לשורה 

 4ששלחת לגידי וייץ את המייל שלך הוא מעביר לך את הבקשה לתגובה, ואז 

 5לך ראה מייל חריף מוייץ,  חוויות, הוא כותב אלקלעיאתה מחליף עם אבי 

 6, אתה כותב לו ראיתי, שלח גם לי הרבה יותר חריף, ואז אתה 11:35בשעה 

 7כותב לו תכין תגובה, נשב יחד, ואז הוא אומר לך אוקיי, בסדר? אנחנו 

 8 בשעה, לפני הצהריים, בסדר? 25.10.15-מדברים על ה

 9 כן. ת.

 10גם אותה קיבלנו כן. עכשיו אני רוצה להציג לך את רשימת השאלות ש ש.

 11ובאותה הזדמנות את  1357נ/במסגרת החומר החדש שהעביר לך גידי וייץ, 

 12שזה מייל שבו שאלה נוספת לשאלות שהוא שלח לך במוצג הקודם,  1358נ/

 13ואני אציג לך גם כדי שיהיה בפניך את רשימת השאלות לתגובה שהעביר 

 14ת , אתם החלפתם ביניכם את השאלו1359נ/ אלקלעיגידי וייץ ל

 15 והשאילתות של גידי וייץ, נכון? 

 16 סביר. ת.

 17 סביר, אני אראה לך.  ש.

 18 החלפת מה? ת.

 19את השאילתות, מה שגידי וייץ שלח אליך שלחת לו, מה שהוא שלח, לא רק  ש.

 20 לו, תכף נראה למי עוד שלחת, בסדר?

 21 כן. ת.

 22טוב. ובהמשך כדי שתהיה לנו תמונה מלאה על כל השאילתות שאול  ש.

 23 - -אלוביץ' מעביר לך את בקשת התגובה שהועברה על ידי גידי וייץ 
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 1. הנה, אתם עושים חילופי שבויים, אתה מעביר למר שאול אלוביץ' 1360נ/

 2מה שהראית לך  אלקלעיאת בקשות התגובה שביקש גידי וייץ ממך ומ

 3זוב את כל המספרים האלה, זה לשיח הפנימי ולצורך , ע1362נ/קודם, 

 4 הפרוטוקול.

 5 בסדר גמור. ת.

 6בסדר? מחליפים שאלות. טוב, במקביל לכל ההתרחשות הזאת יש לנו  ש.

 7 שחקן חדש בזירה בהקשר הזה, עודי הירש, סגן העורך, נכון? 

 8 כן, משנה לעורך. ת.

 9 משנה לעורך. ש.

 10 בסדר, היינו הך. ת.

 11אינו איך נערכת מול הגברת אלוף לאסוף חומר כדי לדעת מה נכון. עכשיו ר ש.

 12קורה באתר שלך, סטטיסטית מבחינת הסיקור של בני הזוג נתניהו. עכשיו 

 13בוא נראה שגם אודי הירש גויס למשימה של הבדיקה הפנימית, לא 

 14, 25.10-, באותו יום ה1363נ/הסתפקת בגברת עדה אלוף. ואני מציג לך את 

 15ולח לך רשימת ידיעות בין היתר קיים איזשהו איסור אותו אודי הירש ש

 16, ומן וואלהמעיתון הארץ ורשימת טורים ביקורתיים על מר נתניהו באתר 

 17הסתם אין לך סיבה לחשוב שגם מר אודי הירש או סליחה, שמר אודי 

 18הירש היטה את בדיקתו, את התרשמותו כפי שהוא שולח לך במייל, נכון? 

 19ב טורים ביקורתיים במייל הזה על מר נתניהו, כפי שהוא כותב גם הוא כת

 20 נכון? אין לך סיבה לחשוב שמדובר בהטיה.

 21מה זה הטיה? הוא כותב לי מגמתית את כל מה שאני צריך לעניינו, הוא לא  ת.

 22 כותב דברים אחרים. 

 23 - -זה לא השאלה  ש.
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 1  - -הגדרה זה  ת.

 2 סליחה? ש.

 3שמורדות ממקומות אחרים, אני אומר תמצא תחמושת שעוזרת לי, ידיעות  ת.

 4כתבות שליליות נגד, אז בהגדרה שלו זה מוטה, מה זה, הוא לא כותב לי 

 5, אתה יכול להגיד שעדה עשתה בדיקה, וואלהעכשיו דוח מה הסיקור ב

 6מתוך זה אני מבין מה שאתה אומר, אבל כשאודי הירש כותב לי, אז מה 

 7 נותן.הוא מוצא? הוא מוצא תחמושת עבורי, זה הגדרה שהוא 

 8 הבנתי, וכשהוא כותב לך טורים שלמים על מר נתניהו במייל הזה, כן? ש.

 9 כן, בסדר, כותב טורים ביקורתיים, כן. ת.

 10נכון. וכשהוא כותב לך קוראי הארץ הבוקר לא זוכים ללמוד על השתדלנות  ש.

 11לכאורה, אגב איזושהי ידיעה מסוימת שלא נתפסת בעיתון שגם מאתר 

 12א נותן לך עוד כתבות שהוסרו מאתר הארץ, ושהוא הארץ היא הוסרה, והו

 13נותן לך פסקה שלישית על אדם מסוים שפורסמה בעיתון הוסרה ואפילו 

 14בעניינה של הגברת נתניהו וכתבות במאקרו שהוסרו וכך הלאה וכך הלאה 

 15 מפרט.

 16 מה השאלה? ת.

 17כך האלה וכך הלאה מפרט ומפרט ומפרט וכותב לך ידיעות ביקורתיות  ש.

 18בסוגיית המופתי ודברים שהוא כתב. מבחינתך זה יוזמן, זה מה שאתה 

 19 נציג לו את זה, זה לא אמיתי. - -אומר, לא 

 20רק שניה אחת. אני לא אמרתי שזה לא אמיתי, אני חשוב שהוא נתן לי  ת.

 21מידע אמיתי, אין פה ידיעה שהוא כתב ידיעה סתם וזה לא הופיע, אני 

 22בוודאי, טורים שלו וטורים  וואלהיש בחושב שהכל פה מופיע לגבי מה ש

 23ביקורתיים. לגבי האם, מה הסיבות לזה שהארץ הסירו או דבר כזה אינני 
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 1יודע את הסיבות אבל הוא מביא לי את התחמושת שביקשתי, בהחלט יכול 

 2להיות שהיא אמיתית אבל אתה שאלת אם זה מותר או לא מותר, בהקשר 

 3 ת התחמושת שביקשתי.הזה עניתי לך, זה הכל, הוא הביא לי א

 4בסדר, נתקדם. ואז אני מציג לך עכשיו מקבץ של מוצגים לפרוטוקול אני  ש.

 5, זה המשך הבדיקה שלך, מדובר במיילים 1366נ/, 1365נ/, 1364נ/אומר 

 6שכותבת לך הגברת עדה אלוף, מוסיפה וכותבת לך, סליחה, נעשה הפוך, זה 

 7פים אליו שני קבצים, מייל אחד שכותבת לך הגברת עדה אלוף אבל מצור

 8שגם הם מראה עיניים ובו יש את הקובץ שראינו קודם אם אתה זוכר, 

 9, הפעם היא ישבה איתו, זה הקובץ וואלהפרסומים על הגברת נתניהו ב

 10 , נכון?ynetהשני לפרסומים על הגברת נתניהו ב

 11 כן. ת.

 12 אתה ביקשת לעשות את ההשוואה הזאת? ש.

 13 אני מניח. ת.

 14 סליחה?  ש.

 15 י מניח שכן.אנ ת.

 16 אתה מניח שכן. ש.

 17 היא עושה מה שאני מבקש. ת.

 18תגיות שרה נתניהו  76נמצאו  וואלהוהיא כותבת לך גם סטטיסטית שב ש.

 ynet. 19ב 73לעומת 

 20 אוקיי. ת.

 21שאותם באמת אפשר להשוות  ynetדיי קרוב, היא מצרפת את האזכורים ב ש.

 22אין מה  וואלהלקובץ הקודם, ובוא אני אציג לך את זה שורה תחתונה, ב
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 1להתבייש בסיקור השלישי כלפי הגברת נתניהו לגבי תקופת הבדיקה היא 

 ynet . 2מול  2015כל שנת 

 3 לפי מה שפה, כן. ת.

 4 .25.10-בסדר. ביום ה ש.

 5היה לפני, אני לא יודע איפה זה  עוד פעם, זה עניין כמותי, אני לא יודע מה ת.

 6 היה, אני לא יודע את הגודל, לא יודע שום דבר.

 7 בסדר.  ש.

 8 מציגים ממד אחד. ת.

 9 מציגים ממד אחד? זה יפה כשזה בא מפיך, זה נפלא, מצוין. ש.

 10 תמיד אמרתי שלגבי ידיעה חשוב המיקום, הגודל, הכותרת, תמיד אמרתי. ת.

 11שלך אך ורק, המון ממדים, אז עכשיו אני  עד עכשיו שמענו בחקירה ראשית ש.

 12מציג ממד אחד, אני מציג לך את כל הממד שאתה חסכת מאיתנו  

 13-ומהמשטרה, אז זה ממד אחד? בוודאי, זה הממד החסר. עכשיו בוא נלך ל

 14  . 1367נ/

 15 לא הבנתי למה אתה צועק עליו. עו"ד יהודית תירוש:

 16 ואני מתנצל בפניך מר ישועה.. 1367נ/אני מתנצל, את צודקת.  עו"ד ז'ק חן:

 17 תודה רבה, הכל  בסדר. ת.

 18, תראה, אודי הירש היא מבקשת, ולכן אמרתי לך תמתין קצת 1367נ/טוב.  ש.

 19לפני שאתה מתחיל להגיד לא רציני ואני זוכר עכשיו, לא זכרתי את 

 20הבדיקה אבל כן זכרתי שהיא לא הייתה רצינית או ממצה, אמרתי לך לאט 

 21מאודי הירש לעבור על הבדיקה שהיא עשתה ואודי לאט, היא מבקשת 

 22הירש כל מה שהוא מוצא אחרי שהוא בדק ועשה את הביקורת על הבדיקה 

 23 של אדה אלוף זה כתבה אחת שהיא השמיטה, אחת. הנה המייל. 
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 1 מה השאלה אליי? ת.

 2אני אומר שהגברת אדה אלוף מבקשת ממר אודי הירש, זה הסקירה שלו  ש.

 3 אותי.והיא אומרת תבדוק 

 4 אוקיי.  ת.

 5אודי תעבור תראה שאין משהו שפספסתי, אדה, סליחה, אני עוד פעם  ש.

 6 מרים את הקול.

 7 , כן. 25.10-ב ת.

 8 את השורה הזאת, בסדר? לא קרה כלום. - - ש.

 9 אוקיי, אז מה השאלה אליי?  ת.

 10שאמרתי לך אחד למה אז הזדרזת להגיד זה עבודה לא רצינית? עבר אודי  ש.

 11ביקורת על העבודה שלה, ומצא שהיא מאוד רצינית, מכל מה הירש, עשה 

 12נט שם מופיעה הכתבה הכי Xשהיא מצאה הוא מצא לנכון להוסיף גם את 

 13 מחמיאה על שרה נתניהו, למשל האייטם הזה, כתבה אחת. 

 14נט שזה, זה לא כתבה אחת, זה לא נכון מה X-לא כתבה אחת, למשל את ה עו"ד יהודית תירוש:

 15 ה פשוט לא נכון. שאתה מציג, ז

 16 איפה כתוב למשל?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17 שורה שנייה, למשל האייטם הזה. לא הבנתי, זה כתבה מחמיאה?  ת.

 18לא, אני עכשיו מתייחס לכתבה הכי מחמיאה על שרה נתניהו, היא מבקשת  עו"ד ז'ק חן:

 19 פשוט. ממנו לעבור, הוא עובר וזה מה שהוא מוצא לנכון להוסיף, נורא 

 20 לא הבנתי, המחמיא זה שלילי? או? ת.

 21 תקשיב, שלילי, חיובי האמת זה לא. ש.

 22  - -כי זה לא  ת.

 23 שלילי, חיובי לא מעניין. ש.
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 1 אוקיי. ת.

 2זה יכול להיות שלילי, זה יכול להיות חיובי, זה יכול להיות כך, זה יכול  ש.

 3הכלבה קאיה, להיות אחרת, זה יכול להיות על השמלה, זה יכול להיות על 

 4 לא מעניין.

 5 אוקיי. ת.

 6מעיין הוא שהסקירה של אדה אלוף זכתה לביקורת של האדון אודי הירש,  ש.

 7 שכל מה שהוא מצא לנכון להוסיף זה זה, זה מה שהראיתי לך.

 8 אוקיי. ת.

 9 אוקיי? ש.

 10 אז? ת.

 11ולכן אני מציע לך שהאמירה המוקדמת שלך שהתחננתי שלא תאמר אותה  ש.

 12זה ואני אראה לך, שהבדיקה שלה לא הייתה רצינית, הנה כי אני אגיע ל

 13אנחנו מוצאים סימן שהיא הייתה מאוד רצינית. גם מה שהוא מצא בנוסף 

 14מסתבר שהיא הייתה כלולה ברשימה המקורית, היא כלולה שם בתחתית 

 15 העמודים היא כותבת, גם את זה היא לא פספסה.

 16לא רציני, אני ביקשתי  שניה, המייל הראשון שקיבלתי התרשמתי שהוא ת.

 17מאדה סדרה של דברים נוספים לעשות אותם, אני אומר לך עוד פעם, זה 

 18לא התמחות של אדה, אני לא יכול לסמוך על המחקר, עדיין החומרים 

 19 שהיא סיפקה לי סיפקה לי בסדר, הסתכלתי עליהם.

 20הבנתי, זאת אומרת שגם אם הייתה לך התרשמות שזה לא רציני ביקשת  ש.

 21הירש נא לעבור על זה, היא ביקשה מאודי הירש לעבור, בשורה  מאודי

 22 התחתונה הסתפקת בעבודה שלה שמשקפת את מה שביקשת, נכון? 

 23 עבודה שלה, עבודה של אודי, אספתי תחמושת מכולם. ת.
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 1 מצוין.  ש.

 2 עוד פעם, אדה זה לא הפורטה שלה. ת.

 3 אז אודי זה הפורטה שלו. ש.

 4 .זה גם לא הפורטה של אודי ת.

 5 אודי המשנה לעורך. ש.

 6כן, אבל עוד פעם, צריך להבין, זה לא גוף כמו נגיד יפעת כשעושה סריקה  ת.

 7  - -אתה יודע שהסריקה, אני אומר לך 

 8 מר ישועה, נגיע גם ליפעת, עוד פעם אתה זורק את החץ קדימה.  ש.

 9  - -כל מה שאני אומר אתה  ת.

 10 טוב, הוא אמר את מה שאמר.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11 אני לא יכול לענות וזהו.  ת.

 12 לא, כי אחר כך אנחנו, אמרת ולא אמרת.  עו"ד ז'ק חן:

 13 בסדר, אתה לא נותן לענות.  ת.

 14 לא נותן לענות? בבקשה תענה. ש.

 15 למה לא נותן? ענית, לא ענית? מר ישועה, רצית להגיד עוד משהו?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 16 נקטע לי החוט מחשבה, כנראה שזה לא חשוב.  ת.

 17 שאלה הבאה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18הוא שולח לך  1368נ/ 25.10.15-עכשיו אודי הירש מוסיף ובודק ביום ה עו"ד ז'ק חן:

 19וגם את אדה אלוף ובשורה של  אלקלעימייל, הוא מכתב שם גם את 

 20, זאת אומרת הוא גם ynetאייטמים חיוביים על הגברת נתניהו במאקו וב

 21 עושה את בדיקת ההשוואה מול מקומות אחרים, נכון? 

 22 כן. ת.
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 1כן. שורה מעניינת שלו במייל זה שהוא מדגיש שכל האייטמים החיוביים  ש.

 2האלה אחרי הבחירות, לפניהם אין זכר לאייטמים כאלה, אם אני מבין 

 3ת לא עלו ובמאקו לפני הבחירו ynetנכון תתקן אותי, הוא אומר לך ב

 4בדעתם לכתוב משהו חיובי על הגברת נתניהו, אחרי הבחירות כבר לא 

 5 אכפת להם.

 6 כן. ת.

 7 זה נכון? ש.

 8  - -לא יודע אכפת להם, אנחנו  ת.

 9 לא, זה מה שאני מבין ממה שהוא כותב. ש.

 10 כן. ת.

 11 אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון.  ש.

 12 כן. ת.

 13חידה שנעשית במסגרת ההכנה שלך, כן, אוקיי. עכשיו זה לא הבדיקה הי ש.

 14אתה מבקש ממר אודי הירש גם לבדוק את הסיפור של השר ארדן, את זה 

 15 אתה זוכר? 

 16 לא, לא זכרתי ספציפית. ת.

 17אני דילגתי על אחד, אז אני אראה לך גם את  1370נ/אז בוא אני אראה לך,  ש.

 18 הקדם.

 19 תודה. ת.

 20תיו לתגובה לגידי וייץ, קודם. אתה מודה לאודי הירש על המלצו 1369נ/ ש.

 21ואז הוא מציע שתי אופציות לתגובה, האחת תוקפנית מאוד כלפי עיתון 

 22הארץ והיא תוקפת את האתיקה של הארץ, לא מקל הטפת מוסר בנושא 

 23עריכה מעיתון שמאפשר ליועץ תקשורת של המחנה לא יודע איזה לכתוב 
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 1א ישבץ טור אצלו שלא מתבייש לקדם סרט שבו מככב גיא רוני, שלעולם ל

 2בעל עמדות ימין בעמוד הראשון ושמכוח, לא משנה, בקיצור הוא תוקף את 

 3להשמיץ את אזרחי ישראל וחיילי צה"ל באופן קבוע, זו  - -עיתון הארץ 

 4אופציה אחת. אופציה לאומית לוחמנית על עיתון הארץ בלי להתייחס 

 5וא ולספר לגופו של עניין והשאלות אליך מגידי וייץ. האופציה השנייה לב

 6 -ניוז וואלהלכל גוף היא כלי תקשורת אחר,  - -שיקולי עריכה  - - וואלהשל

 7בסיקור מאוזן ומקיף של המתרחש בישראל ובעולם שבזכותו הוא אתר  -

 8האינטרנט הפופולרי בישראל וימשיך מלאכתו גם בעתיד, מדובר על 

 9ן המשנה לעורך, שתי אופציות, מה שהוא כותב כאן הוא מאמין ומתכוו

 10 אליו, שניים, גם הוא שותף לשקר הגדול? תשובתך 

 11אני לא חושב שהדעה של אודי, ברור שבתגובה הקיצונית זה יותר כאילו  ת.

 12ברור, אני לא חושב שזאת הדעה של אודי, אודי לאורך הדרך הביע תמיד 

 13את העובדות, הביע את דעתו  - -את התנגדותו ללחצים שהופעלו לגבי, הוא 

 14יותר מפעם אחת נגד הדבר הזה, והיה עם אותם אנשים שכשרציתי 

 15ת ה, לא רציתי להעלות את הרעיון שראש הממשלה לא רצה להעלות א

 16לשתף איתי פעולה והשתתף בחרם של המערכת אליי, לכן אני לא חושב, 

 17זה היה בקונטקסט שהמנכ"ל מבקש אז הוא מספק תגובה בהזמנה תעזור 

 18  - -לי מה שאתה יכול איך לנסח 

 19 זה שקר. - - ש.

 20הוא לא נכנס ל, לא נקבל  תראה, הוא כותב, מה זה משקר? הוא כותב, ת.

 21 הטפת מוסר, זה התחמקות, אני לא יודע, זה התחמקות.
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 1 - -לא, לא, זאת האופציה הראשונה, לך לאופציה השנייה, על זה דיברת  ש.

 2עיתון הארץ באמת לא מעניין, בסדר? אל תלך לשם, האופציה השנייה הוא 

 3 וסיקור מאוזן, זה מה שהוא אומר. - -בא ואומר שהוא 

 4  - -ם פה ג ת.

 5ככה הוא כותב, שיקולי עריכה לגיטימיים, כמו בכל קלי תקשורת אחר  ש.

 6בסיפור מאוזן ומקיף שמתרחש בישראל ובעולם, זה מה שהוא  - -הוא 

 7 כותב, זה אמת או שקר?

 8שתי התגובות מתחמקות, הוא לא בא ואומר מה שגידי אומר נכון או לא  ת.

 9גיטימיים, זה האמא של הניסוחים שיקולי עריכה ל וואלהנכון, הוא אומר ל

 10המתחמקים, זה שני הניסוחים, אחד בצורה יותר אגרסיבית, בראשון הוא 

 11שיקולי עריכה לגיטימיים אבל גידי שואל  - -מעביר את זה להתקפה, ובשני 

1 2 3 4 5 6. 12 

 13 - -אבל אני לא שואל על גידי, אני שואל עליו, אז שיקולי  ש.

 14 .כן, אבל זה התגובה לגידי ת.

 15ניוז שיקולי  וואלהלא, אבל שניה, תהיה איתי, אני שואל עליו, האם ל ש.

 16  עריכה לגיטימיים כפי שאומר אודי הירש? כן או לא?

 17  - -אתה שואל אותי  ת.

 18 אותך אני שואל. ש.

 19 האם אודי מאמין. ת.

 20ניוז כפי שכותב אודי שיקולי עריכה  וואלהלא, אותך אני שואל, האם ל ש.

 21 לגיטימיים כן או לא? אותך אני שואל. 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 נתניהו ואח'נ/מדינת ישראל  67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  04

 

 4749 

 1יש  וואלהיש, שניה, אני אענה לך רגע. ל וואלהאני לא מבין את השאלה, ל ת.

 2שיקולי עריכה לגיטימיים רק ששיקולים שהיא עושה בהקשר למה שגידי 

 3 שואל הם לא לגיטימיים.

 4 אבל זה מה ששאלתי.  ש.

 5 אז תחדד. ת.

 6 אז אתה כן הבנת. ש.

 7 לא, תחדד לי, אני. ת.

 8לא, זה לא קשור ללחדד, אתה כרגיל לובש עכשיו אפוד וקסדה של התובע  ש.

 9שים את זה בצד, שאלתי אותך האם  - -במשפט, זה לא תפקידך, אתה 

 10להכחיש כותב אודי הירש שיקולי עריכה לגיטימיים נקודה,  - -להשקפתך 

 11אול, לא קשור לנתניהו, לא קשור לעשרות זה מה שאני שואל. לא קשור לש

 12הגורמים שראינו ונראה, לא קשור לאף אחד. ובלי קשר להקשר שאודי 

 13ערכיה לגיטימיים  - -אומר את זה, ובלי שום קשר, אותך אני שואל, האם 

 14 כפי שכותב אודי הירש? אותך אני שואל. 

 15 - -אודי הירש כותב את זה בהקשר של  ת.

 16על אודי הירש, אני שואל אותך, אני משתמש  אבל לא שאלתי אותך ש.

 17 15, שניה, אני עוד פעם, האם באוקטובר 2015האם באוקטובר  - -במשפט 

 18ואליך היו שיקולי עריכה לגיטימיים? נקודה. כפי שכותב אודי  וואלהל

 19מתנהל כמערכת ששוקלת שיקולי עריכה לגיטימיים  וואלההירש, האם 

 20 ? זו שאלתי אליך. 2015באוקטובר 

 21 אני חושב שבהרבה מקרים לא. ת.

 22 אוקיי. ש.

 23 במקרים מסוימים כן ובהרבה מקרים לא. ת.
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 1 יפה, עכשיו אני עובר למשפט הבא שהוא כותב, אותך אני שואל. ש.

 2 בבקשה. ת.

 3בסיקור מאוזן ומקיף המתרחש בארץ,  15ניוז גאה באוקטובר  וואלההאם  ש.

 4 בעולם וביקום? 

 5 לא. ת.

 6 לא.  ש.

 7 .היא לא גאה ת.

 8שהגעתי  1370נ/-מצוין. אז יש לנו גם את אודי הירש. עכשיו, אני מגיע ל ש.

 9אליו קודם, פשוט דיגלתי על זה, אתה כמובן מודה לו על העצות הטובות 

 10הוא מעביר לך  25.10-ב 1370נ/-שלו, מעריך מאוד אתה כותב לו, וב

 11ממצאים לגבי בדיקה נוספת שהוא עשה וזו הבדיקה של השר ארדן, 

 12, אוקיי? עכשיו הוא כותב שהוא נותן וואלההסיקור של השר ארדן ב

 13של האחרונה כאן, חלקו פרשת בזק וכולי וכולי, עוד אייטם  - -דוגמאות 

 14, ואלהאוהד, עוד אייטם אוהד, יש עוד רבים אבל ארדן מעלה סיקור בו

 15התגית שלו עמוסה, אי אפשר לומר שהוא מקופח או שיש הטיה נגדו, כך 

 16 . אתה לא איתי, מר ישועה.הוא כותב

 17 סליחה? ת.

 18 אתה לא איתי. ש.

 19 אני מקשיב לך, כל מילה. ת.

 20 אז אתה יכול בבקשה רגע להסתכל על המקום שאני מפנה אותך אליו?  ש.

 21 ראיתי את זה, קראתי. ת.

 22אתה מהיר. יש עוד רבים הוא כותב, אחרי הדוגמאות שהוא נותן אבל  ש.

 23, התגית שלו עמוסה, אי אפשר לומר שהוא וואלהארדן מקבל מלא סיקור ב
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 1מקופח או שיש הטיה נגדו, מדוע היה לך חשוב לבקש מהמשנה לעורך אודי 

 2? אתה כבר הסתכלת, יש וואלההורש לבחון את הסיקור של השר ארדן ב

 3 לך תשובה. מה גידי כתב לך באותה הודעה?

 4 איזושהי כתבה על ארדן. - -גידי כתב שאנחנו  ת.

 5לא היה צריך להדוף סטטיסטית את הטענה שארדן מקבל סיקור יפה ולכן  ש.

 6 שלילי, נכון? 

 7 כן.  ת.

 8 כן? טוב.  ש.

 9 זה תחמושת מול הטיעון על ארדן, לא זכרתי שהיה שם סיפור של ארדן. ת.

 10 אז הנה, הסתכלת ואני הזכרתי לך והכל בסדר.  ש.

 11 בסדר, תודה. ת.

 12בעת צרה, לא אשכח את זה,  , תודה על כל העזרה, אתה כותב לו1371נ/זה  ש.

 13גם לו אתה לא תשכח את זה, אין בעד מה, מה שצריך, אגב, עד כדי כך 

 14אתה לא תשכח את זה שבמשטרה שכחת את זה. את הבדיקות שעשתה 

 15הגברת אלוף, והשר אודי הירש לבקשתך שזה היה מאוד חשוב לך באירוע 

 16שכח. שלקחת אותו ממש ללב, את זה שכחת למרות שהבטחת לו שלא ת

 17אתה שולח איזה פלא, או שכבר לא  25.10-טוב. מוקדם יותר באותו יום ב

 18פלא, לחבר הטוב שלך איתן מדמון מגלובס בכלל, את הפניות של גידי וייץ 

 19ואתה מבקש את העזרה שלו והראשון שכותב  וואלהלתגובות מאתר 

 20ומי  - -והבטחתי לך שאנחנו נראה את התמונה המלאה ולא החסרה של ה 

 21לך לומר מה, עכשיו זה החבר הטוב שלך מנכ"ל גלובס, הראשון  אמר

 22 זה איתן מדמון, נכון או לא? - -שכותב תגובה שאותה הוא מציע לך לתת 

 23 יכול להיות. ת.
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 1יכול להיות, אז אני אגיש את המסמכים כדי שנפוגג את היכול להיות ונהיה  ש.

 2אופציות לאופי בטוחים, אודי הירש לא כתב תגובה, אודי הירש נתן שתי 

 3 תגובה.

 4 אוקיי. ת.

 5-ו 1377נ/, 1376נ/, 1375נ/, 1374נ/, 1373נ/, 1372נ/גידי ממש כותב תגובה,  ש.

 6. יש לו מספר מיילים והתכתבות איי מסג', גם זה חומר חדש 1378נ/

 7ואתה מבקש את העזרה שלו, זה  אלקלעיבמיילים אתה מעביר את הפניה מ

 8שאלה הנוספת של גידי וייץ, נכון? מייל אחד, אתה מעביר לו גם את ה

 9 שהראיתי לך קודם.

 10 כן. ת.

 11, את כל זה אתה מעביר אלקלעיואתה מעביר גם את הפנייה של גידי וייץ ל ש.

 12בשלושת המיילים שהם המוצגים הראשונים שאליהם הפניתי, ואחר כך 

 13אחרי שהעברת לו את כל הפניות  12:26-מתנהל ביניכם השיח הזה ב

 14אני בלחץ, תעזור לי, אני לא  12:26-כותב לו ככה, בשאתה כתבת. אתה 

 15 יודע איך להתמודד. אתה רואה?

 16 כן. ת.

 17ואז הוא כותב לך, מיד הוא נחלץ לעזרתך, הוא חברך הטוב, מיד מגיע  ש.

 18לאזור אל תילחץ, זה חלק מהתפקיד, אתה רואה? חשוב לי לדבר איתך 

 19אתה  1:07-בעיה, בכמובן אני הופך להיות ה - -דחוף, שאול ביקש לעבור 

 20מעביר לזה המייל הבא, המוצג הבא שנתתי לך במרוכז אתה מעביר את 

 21המייל שמבקש את בקשת התגובה של בזק, כלומר עכשיו יש לו את כל 

 22וגם מבזק, הוא כותב לך שלחתי  וואלהבקשות התגובה של גידי וייץ גם ב
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 1שולח לך? עכשיו, מהו  - -לך תסתכל, נדבר אחר כך, נכנסתי לפגישה מיד 

 2 מהו שולח לך? את התגובה שהוא מציע שאתה תכתוב, נכון?

 3 כן. ת.

 4 זה בפניך.  ש.

 5 כן.  ת.

 6בוא נסתכל עליה רגע, אם אפשר להגדיל בבקשה, להלן תגובת מערכת  ש.

 7, למיטב ידיעתי מר מדמון הוא לא חבר הנהלת מערכת וואלההנהלת 

 8 , הוא מנכ"ל גלובס, נכון?וואלה

 9 כן. ת.

 10 מציע לך נוסח כחבר, נכון? אבל הוא ש.

 11 כן. ת.

 12חוקי על פי הכללי  - -עובדת ומתנהלת  ואלהכן. בוא נראה, מערכת ו ש.

 13האתיקה זה סעיף ראשון, עבודתם נאמנה, מסירות ללא לאות, סעיף שני. 

 14דיונים והערכות מצב בענייני תוכן כאלה ואחרים ולכן ניסיונות לקחת 

 15משפט כזה או אחר מוציא מהקשרו ומציגו כחזות הכל נשמע כאילו הוא 

 16לוקה בעבודה עיתונאית נחותה חוזה את העדות שלך בחקירה הראשית, 

 17ביחס לראש ממשלת ישראל ורעייתו  וואלהורדודה. ארבע, חיפוש באתר 

 18הצביעו על כך שאין כל פרשייה שלילית הנוגעת להם שלא סוקרה או 

 19שנמנעה כתיבתה באתר, זוהי עובדה הניתנת לבדיקה חד משמעית. וכך 

 20ם מרכזיים הוא מדבר גם על ארדן וכך הוא מדבר גם על אתרים אחרי

 21דוחה מכל וכל את הטענה כאילו לחצים  וואלהוכולי, אני מדלג, הנהלת 

 22כאלה ואחרים הנוגעים לנושאי הכתיבה באתר משפיעים לחיוב או לשלילה 

 23באופן ישיר על ידי  - -על אופן הסיקור, הלחצים האלו קיימים כמו בכל 
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 1ה עכשיו עורך האתר על פי שיקולו הבלעדי וכך הלאה וכך הלאה וכך הלא

 2אתה זוכר מה עשית עם התגובה הזאת? אחר כך הוא תוקף את עיתון 

 3 הארץ, נחסוך, אתה זוכר מה עשית עם התגובה הזאת?

 4 יכול להיות שהעברתי את זה הלאה. ת.

 5יכול להיות, אתה זוכר יפה, העברת את זה הלאה. ואז אני אראה לך את  ש.

 6ול ולגיא הדס, למה , לשא1379נ/המייל, שוב אתה מעביר את זה הלאה, 

 7שאול לגיא הדס? כי מוטי שרף עדיין לא בתמונה, אנחנו נראה מתי הוא 

 8ייכנס, כלומר המופע הראשון שאתה ייחסת למוטי שרף בשליחותו של 

 9שאול שיכתוב דברי שקר בתגובה לגידי וייץ בא בכלל מחברך הטוב מנכ"ל 

 10 גלובס איתן מדמון, לא מוטי שרף ולא שאול ולא אף אחד.

 11 ומה שאמרתי על מוטי שרף לא נכון? .ת

 12 אנחנו נגיע, לאן אתה בורח? זה עוד לא הגיע. ש.

 13 אה, בסדר. ת.

 14 מוטי שרף עוד לא בעולם פה.  ש.

 15 טוב. ת.

 16איזה נרטיב  - -קודם כל אנחנו מראים את דרכך לקחת מוטי שרף משם  ש.

 17ן, קורב - -שאתה רוצה למכור לנו ולהגיד מוטי שרף שאול אמר לו גם לי 

 18הראשון שכותב שאתה לא היית נתון בלחצים ואני מניח שזה על סמך 

 19שיחה איתו או שהוא המציא את זה או שהוא מציע לך לשקר, תבחר איזה 

 20אופציה שאתה רוצה, זה החבר הטוב שלך איתן מדמון מנכ"ל גלובס, לא 

 21 מוטי שרף ולא שאול. 

 22 שאול רצה את האמת. ת.
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 1יות וכולי. השאלה היא האם אני מציג לך כרגע אל תענה לי בסגי נהור ובצינ ש.

 2 תמונה נכונה? הוא מציע לך לשקר, כן או לא?

 3 מי זה הוא? כבוד השופט משה בר עם:

 4 איתן מדמון.  עו"ד ז'ק חן:

 5איתן מדמון מציע לי, אתה צודק, מציע לי לשקר רק שזה נמצא בתוך רצף,  ת.

 6יחות, אתם צועקים, אני עוד פעם, שאול בתמונה, גיא הדס בתמונה, יש ש

 7כשאני אומר עוד פעם, כל הדברים האלה הם נועדו להגן על שאול ועל ראש 

 8  - -הממשלה, לא עליי, זה מה שאני 

 9 בוודאי, זה מה שאתה עושה. ש.

 10  - -רק שזה מופיע בכתובים בצורה  ת.

 11מר  - -מה שמופיע בכתובים למזלנו נמצא בפני בית המשפט ולא נצטרך  ש.

 12לקי ומוטה בחקירה הראשית בזכות זה שגילינו חומר שלא ישועה שהיה ח

 13 עבר אלינו יש לנו יותר כלים לחשוף את האמת.

 14  - -החומר של המיילים  ת.

 15מר ישועה, גם מר מדמון היה בסוד העניין? כלומר לגבי זה שדובר בדברי  כבוד השופט משה בר עם:

 16עניינית  שקר או שאיתו דווקא ההתנהלות הייתה שזה תגובה לגיטימית

 17ודרושה במקרה הזה? הרי מר מדמון הוא חבר טוב של אדוני, ככה אני 

 18 מבין, לכן באיזה מידה אדוני שיתף אותו?

 19  - -ברור שהוא ידע שאני נתון ללחץ וש  ת.

 20  - -את התגובה, אני מדבר על  - -לא, לא,  כבוד השופט משה בר עם:

 21י רשום פה מתנהל על פי בוודאי שכן, זאת אומרת עובדה שזה לא נכון שאנ ת.

 22 כללי האתיקה, לא התנהלנו על פי כללי האתיקה במה שעשינו. 
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 1כלומר התגובה במובן הזה שלמעשה כפי שאדוני מתאר לאורך כל הדרך  כבוד השופט משה בר עם:

 2  - -זה בא מלחצים של 

 3  - -כן, בוודאי, זאת אומרת אני כבר אמרתי עוד פעם, שהרבה פעמים  ת.

 4אז אדוני ביקש ממר מדמון לקבל הצעה לניסוח כוזב של דברים? זאת  משה בר עם:כבוד השופט 

 5 אומרת אני מנסה להבין עד איפה בהקשר הזה. 

 6עכשיו אני שואל אותו איך  - -אני נמצא בתוך משבר, המשבר הזה גידי וייץ  ת.

 7 - -אני מגיב לדבר הזה? אז מנסחים תשובה, הוא לא 

 8מר מדמון היה שותף לזה? זה מה שאני רוצה להבין, זאת אומרת כי  - - כבוד השופט משה בר עם:

 9לכאורה אפשר להבין שמדובר בתגובה עניינית שהיא אותנטית, לכאורה, 

 10אדוני אומר שלא, לא כהווייתם, אז אני מבקש לדעת את המעגל, איזה 

 11 מובן?

 12אילן מדמון לדעתי, זאת אומרת מה זה לדעתי? אילן מדמון ידע שאני נתון  ת.

 13  - -ללחץ בלתי פוסק 

 14לא, זאת לא השאלה שלי, שאלתי אם איתן מדמון ידע שהניסוח של  כבוד השופט משה בר עם:

 15התקופה המסוימת, הספציפית, הקונקרטית הזו היא בעצם תגובת כזב לפי 

 16 רים.מה שאדוני אומר, זה מדובר בשק

 17 חלקים ממנה לא נכונים, נכון. ת.

 18 אוקיי. כבוד השופט משה בר עם:

 19 נכון. ת.

 20 4אוקיי, ובהמשך אבל ליד שאלת בית המשפט הנכבד תראה את סעיף  עו"ד ז'ק חן:

 21ביחס לראש ממשלת ישראל ורעייתו יצביעו על  וואלהשוב, חיפוש באתר 

 22תר. כלומר, הדבר בא - -פרשייה שלילית הנוגעת להם, שהם עשו  - -כך ש 

 23או  - -הזה מתערב עם הבדיקות שנעשו על ידי הגברת אדה אלוף ועל ידי 
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 1שציינת אותו במידע הזה או שהוא בעצמו עשה בדיקה פנימית באתר 

 2 , אני לא רואה אפשרות אחרת. וואלה

 3הוא מגיב פה למה שגידי וייץ מטיח, מזה באה התשובה הזאת שלו, גם  ת.

 4כולה לעשות כמה בדיקות שהיא רוצה, יכולים בבדיקות שהם עשו אדה י

 5  - -להציג מה שרוצים, אני יודע מה היה ביום יום, אני לא יודע מה 

 6  - -שמעת את  ש.

 7 רק שניה.  ת.

 8 תן לו להשלים. עו"ד יהודית תירוש:

 9אני אומר לך עוד פעם, אני שולח לבדוק כדי שיהיה לי תחמושת כדי שאני  ת.

 10י שאני עושה כמנכ"ל בכל דבר גם בדבר הזה, אוכל, לבדוק זה דבר בסיס

 11אם אוכל להשתמש אשתמש, לא אוכל לא אשתמש וכדומה. ברור שזה 

 12עוזר לי הדברים האלה, בלי קשר האם אין פרשה שלילית שנמנעה, אני 

 13במשך השנתיים האחרונות,  - -יודע שכן, מה, זה העובדות היום יומיות של 

 14יפיים שגידי מעלה אני יודע שהוא אז ברור לי, ולגבי אותם מקרים ספצ

 15צודק בתוך אותם מקרים ספציפיים. בורחים לאמירה כללית, אמירה 

 16כללית אין פרשה שלא זה, אבל גידי שאל שאלות ספציפיות, אין פרשה 

 17שלא נגענו בה, אין פרשה שלא העלינו אותה, אז בורחים לשאלות 

 18קשתי, איך אני הספציפיות של גידי, איתן עוזר לי לנסח משהו שאני בי

 19מתחמק מהצרה הזאת? איך אני בורח? ברור שאתה בתוך התשובה אתה 

 20מעגל את זה, אתה מחליק את זה, אתה מציג את זה בצורה שהיא נוחה לך, 

 21 זאת הטענה, כולם ידעו את זה. 

 22 אז שוב, אני פחות מודע ממך, קוראים לדבר הזה שקר, כפי שאמרתי. ש.

 23 הכחיש את זה.האסטרטגיה של כולם הייתה ל ת.
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 1  - -יפה, אז עכשיו  ש.

 2גם בזק הכחישה, גם משרד ראש הממשלה וגם אנחנו וכולנו היינו בתוך  ת.

 3 התמונה הזאת.

 4  - -אנחנו נגיע  ש.

 5 אני המצאתי את זה? ת.

 6אבל אנחנו נגיע גם למשרד ראש הממשלה, כרגע אנחנו מדברים עליך, אז  ש.

 7מפזר את זה מול  - -מתקרב ל לא, אתה יודע השיטה הזאת, אתה כל הזמן 

 8 המאוורר.

 9עורך דין חן, אין שום מאוורר, המאוורר זה מרשך, תקשיב לי, אין שום  ת.

 10 מאוורר, זה סתם מטאפורות שלא קשורות לעניין. 

 11 כן. ש.

 12המאורר מרשך, מרשו, לא סתם הם שלחו את האנשים שלהם לשבת איתי  ת.

 13ולא סתם בא הדס, ולא ולוודא מה יוצא, ולא סתם שלחתי את זה להם 

 14סתם, אז באמת העובדה החשובה זה אם מוטי שרף היה שבוע שבועיים 

 15לפני או שהוא נכנס באיזשהו שלב, מוטי שרף אמר אז שצריך לא להכניס 

 16  - -כל מיני עובדות, שזה מסבך את שאול, זה היה 

 17גם זה שקר ואני אראה לך, אבל, כי אנחנו נגיע לאמירות של מוטי שרף  ש.

 18 - -ראה בדיוק מה מוטי שרף אומר. אבל קודם כל תסכים איתי שאנחנו ונ

 19עכשיו נדבך, נדבך שלא קשור למוטי שרף, נדבך שלא קשור לשאול 

 20אלוביץ', נדבך שבו חברך הטוב איתן מדמון שהוא לא מופיע בכלל בסיפור 

 21 שלך. 

 22 התיאור הזה מופרך. ת.

 23 בכיפה אדומה אין את הזאב. ש.
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 1 סיפור מופרך. ת.

 2 בסיפור שלך לא מופיע, מופיע רק שאול. ש.

 3 נכון. ת.

 4 רק לא נתניהו.  ש.

 5 מגוחך. ת.

 6כלום לא מופיע, אבל אנחנו רואים שהראשון שאומר לך לשקר בין ביוזמתו  ש.

 7ובין בהדרכתך, תעזור לי לנסח, את השקר הזה זה חברך הטוב איתן מדמון 

 8לא אף אחד אחר, אל לכן השקר בא ממך, ככה אני מציג לך, לא מוטי שרף ו

 9 עכשיו.  - -תנסה ל 

 10 כל צורת הצגת הדברים שלך מופרכת. ת.

 11 אוקיי. ש.

 12 ההפך הוא נכון. ת.

 13 נתקדם. ש.

 14 התבקשתי, לא, אני אסביר לך פשוט את הדברים שאתה מבין.  ת.

 15 אתה תכף תראה אותם. ש.

 16ני אני אראה אותם, נכון, אני אראה אותם. הרי אני לא פועל בחלל ריק, אינ ת.

 17שאול, אני עושה את זה בתוך  - -מגן על עצמי, אני מגן על ראש הממשלה 

 18צוות, יכולים לקחת את הטיימינג לפה או לשם אני לא מדבר עם שאול 

 19בטלפון ואומרים מה עושים עם הצרה הזאת, זה לא קיים, למה? כי זה לא 

 20הוקלט, השיחה לא הוקלטה או מה? לא ברור שמדברים על הדבר הזה? 

 21, 12-דקות ל 8-ך לעשות את הדבר הזה? הביטוי לזה, אז הוא בא בשצרי

 22, כאילו לא ברור 12-ל 10-אוי אוי אוי, ואיתן היה ב 12:00-הוא לא היה ב

 23 שיש פה צוות שהונחה לשקר ותוצאה בסוף שכולם משקרים.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 נתניהו ואח'נ/מדינת ישראל  67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  04

 

 4760 

 1הבנתי, מר ישועה, יש משפט אחד שלך שתפס לי את האוזן, על מי אני מגן?  ש.

 2ל עצמי, אני מגן על ראש הממשלה, ומר אלוביץ', עכשיו אני אני לא מגן ע

 3שואל אותך כי אנחנו מיד נראה את כל ההתכתבויות שלך שבהם אתה 

 4מתחמם על נפשך, לא של אחרים, שלך, אנחנו נראה אותם, הנה אני 

 5מקדים ואומר לך, נותן לך הזדמנות לא לשקר, האם אתה עומד על 

 6 וייץ להגן גם על עצמך? האמירה הזאת או שמא רצית מגידי

 7 ברור שגם רציתי להגן על עצמי. ת.

 8 יפה. ש.

 9 תשמע. ת.

 10 הנה עוד דוגמה. ש.

 11סליחה, הלוגיקה שלך שהיא שהוא רצה להגן על א' אז הוא אומר שהוא  ת.

 12לא רצה להגן על ב' היא כבר הופיעה בהמון פעמים מופרכים פה בחקירה 

 13 שלי.

 14 לא, הלוגיקה שלי. ש.

 15שאול ביקש להסתיר את זה אבל אתה ביקשת גם להסתיר, אז לא יכול  ת.

 16  - -להיות 

 17 מר ישועה. ש.

 18את הלוגיקה המופרכת הזאת, תשמע, כמה שאתה אומר אותה בקול יותר  ת.

 19 רם זה פחות מרשים.

 20  - -מר ישועה  ש.

 21 ]מדברים ביחד[

 22 פחות מהות יש בה, תשמע, מותר גם לי פעם בשעה להרים את הקול. ת.

 23 מאה אחוז. ש.
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 1 פעמים שלך. 10על  ת.

 2 אז דווקא עכשיו אני אוריד את שלי. ש.

 3באמת בלשונו של עורך דין בן צור ממבו  - -בסדר, ואני גם אוריד את  ת.

 4ג'מבו, למדתי כמה מילים פה, ממבו ג'מבו שלם. הטריד מאוד אותם 

 5שנחשף הקשר בין שאול לבין ראש הממשלה שזה יוצא בכתבה של גידי 

 6וייץ, הוקם צוות, הונחיתי לתת את התגובה שמכחישה, שמשקרת, אני 

 7מתחיל לפעול מהרגע הראשון, אתה פעלת פה ושאול צירף את מוטי שרף 

 8רק פה, ממש הוכחה ניצחת לזה ששרף לא היה מעורב לפני זה ולא ראה כל 

 9 דבר ששלחתי לשאול, ממש הוכחה ניצחת. הלוגיקה שלך מדהימה.

 10 יו לא בקול רם.מר ישועה, עכש ש.

 11 בבקשה, עכשיו גם אני לא בקול רם. ת.

 12בוא נראה שניה אחת, הלוגיקה היחידה שיש בשאלות שלי כי את התמונה  ש.

 13המלאה, אני לא מקבל ממך כלום, התמונה המלאה היא כתובה, אנחנו 

 14נקרא, לא בעזרתך, היא לנסות לבחון את הגרסה שלך ששמענו אותה עד 

 15של גידי וייץ, עד עכשיו שמענו רק דבר  - -ביב היום, לגבי מה התרחש ס

 16אחד, חד ממדי שחזרת עליו המון פעמים, רק דבר אחד בסביבה, זה שמוטי 

 17שרף בהנחייתו של מר אלוביץ' ביקש או דרש ממך לשקר בתגובה, זה מה 

 18ששמענו, היום אנחנו רואים ותכף נבדוק גם את האמירה הזאת, אני 

 19מתוך החומר החדש שלא  - -ים עוד לפני ש מקדים ואומר והיום אנחנו רוא

 20הועבר לנו שהמציאות בוא נקרא לה הרבה יותר מורכבת, יותר מורכבת 

 21במובן הזה שזה יוזמתך לשקר באמצעות חברך הטוב איתן מדמון, וזו 

 22 גרסה שלך שאיתן מדמון מעלה בתגובה הזאת, נכון?
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 1ה, תכף תגיד כל מה שאתה אומר פה לא נכון חוץ מזה שאיתן כתב את ז ת.

 2לזה שהוא שיקר, שאול מההתחלה היה בסוד העניין,  - -ששאול התמודד 

 3  - -שום לוח זמנים  - -שאול רצה שנשקר, שאול דרש שנשקר, שאול 

 4 ]מדברים ביחד[

 5  - -אני שאלתי אותך אם שאול רצה שתשקר? אני שאלתי אותך האם שאול  ש.

 6 שאול הנחה לשקר. ת.

 7שאלתי אותך את השאלה הזאת? אני שואל אותך הנחה אותך לשקר? אני  ש.

 8 עליך, אז למה אתה מתיז את זה? 

 9 - -אני פועל  ת.

 10אני מראה לך ניירות, איך אתה עומד מול הניירות האלה והודף אותם על  ש.

 11 אחרים? 

 12  - -טוב, עכשיו זה יכול  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13  - -, מה עשית מיצינו, בוא נעבור לשאלה הבאה עו"ד ז'ק חן:

 14 רגע, רגע. אדוני שאל שאלה ומשאיר אותה ב"עכשיו מיצינו"?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15לא, כבודכם אמר עכשיו אתם מסיימים את זה ונעבור הלאה, אז בסדר,  עו"ד ז'ק חן:

 16 סליחה. 

 17 לא יודעת, זה נשאר פתוח.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18נשאר פתוח למיטב ידיעתי משום שהעד ענה וענה שכל מה שאני  זה לא עו"ד ז'ק חן:

 19הצגתי לו לא נכון. עכשיו אני עובר הלאה, אם הוא רוצה להוסיף על הלא 

 20 נכון להגיד בעצם כן נכון אז גם הוא מוזמן. 

 21דקות הפסקה, אם זה  10לפני שאדוני חוזר הלאה אנחנו רוצים   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 22 ם.זמן מתאי

 23 אני מאוד אודה לכבודכם. להגיד רק את התשובה שלי לפני? ת.
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 1 אז יש תשובה?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2 כן.  ת.

 3אוקיי, אז תגיד תשובה ממש קצרה, לא לחזור עוד פעם על אותם  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 דברים שנאמרו, אם אתה רוצה לחזור תגיד כבר אמרתי, אל תחזור.

 5טוב. אני עושה את כל הפעולות שלי תחת הידיעה שאנחנו צריכים להכחיש  ת.

 6את מה שגידי וייס עושה ותחת ההנחיה שאנחנו צריכים להכחיש. ברור 

 7שבתוך זה כשאני פונה לאיתן ומבקש שיעזור לי, כמו שפניתי לאודי 

 8וביקשתי שיספק לי תחמושת וכדומה זה תפור, אני אומר אני צריך 

 9בר הזה שיודעים שהוא נכון, מה, אודי לא יודע שזה נכון? להכחיש את הד

 10 אודי לא התלונן מאה פעם על הדבר הזה? גם איתן יודע. 

 11 דקות הפסקה.  10אוקיי,  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 12 ]הפסקה[ 

 13 טוב, אנחנו חוזרים אחרי הפסקה. בבקשה, עורך דין חן.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14עכשיו אני מבקש לעבור איתך במהירות על השתלשלות העניינים לפי  חן:עו"ד ז'ק 

 15 הסדר הכרונולוגי שלהם, בסדר? 

 16 רגע, איפה אנחנו? באותו אחד שהיינו קודם?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17כן. והשאלה שאני אחזתי בה לפני הוויכוח שהתגלע בינינו לפני ההפסקה  עו"ד ז'ק חן:

 18כר מה עשית עם המייל הזה ואתה אמרת שהעברת הייתה האם אתה זו

 19 אותו הלאה, נכון? 

 20 נכון. ת.

 21 למי? לשאול ולהדס? ש.

 22 כן, מן הסתם. ת.

 23 כן. ש.
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 1 יכול להיות שלעוד מישהו. ת.

 2אז אני רוצה להציג לך באמת את המייל שבו אתה שולח אותו לשאול  ש.

 3תב להם , מה שמעניין פה שאתה כו1379נ/ולגיא הדס, לא לעוד מישהו, 

 4שאול גיא לקראת פגישתנו היום מצ"ב למטה טיוטה ראשונה שהכנתי, 

 5מעבר לשיפורים כאלה ואחרים לנוסח השאלה האם להגיב לטענות 

 6ספציפיות? אילן. זאת אומרת אתה שואל אותם האם להגיב לטענות 

 7ספציפיות? אבל זה הנוסח שאתה הכנת, אז קודם כל תאשר לי האם זה 

 8 הכין?הנוסח שאיתן מדמון 

 9 כן. ת.

 10 אתה העלמת כל טביעת אצבע שלו מהנוסח הזה. ש.

 11 כן, לא היה לי נוח לערב אותו.  ת.

 12כן, אז זה הנוסח, עמדנו על זה גם קודם, לא נתווכח, נרוץ על זה הלאה,  ש.

 13שיש בו, כדי לא להתלקח, בוא לא נשתמש בשורש ש.ק.ר, בסדר? שיש בו 

 14 דברים לא נכונים, בסדר? 

 15 כן. ת.

 16 קיי. להם לא סיפרת שזה איתן מדמון.או ש.

 17 אני חושב שלא.  ת.

 18 להם אתה לא סיפרת שאיתן מדמון כתב את זה על פי בקשתך.  ש.

 19 אני חושב שלא. ת.

 20 אתה חושב שלא. ש.

 21 יכול להיות שהזכרתי בעל פה שהוא עזר לי, אינני יודע. ת.

 22 לא,  אבל אתה כותב טיוטה ראשונה שאני הכנתי, ככה אתה כותב. ש.

 23 כן, בסדר. ת.
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 1 נכון?  ש.

 2לא, לפעמים הייתי אומר לשאול אם התייעצתי עם איתן או משהו כי  ת.

 3 הערכתי את דעתו, יכול להיות שאמרתי ויכול להיות שלא.

 4 הבנתי. אבל אתה כותב טיוטה שאתה הכנת. ש.

 5 כן. ת.

 6אני פשוט ארוץ איתך על המוצגים  1380נ/יופי. אני רוצה להציג לך את  ש.

 7 כדי למהר קצת.כסדרם 

 8 בבקשה. ת.

 9פה אתה כותב לאיתן מדמון, סליחה, איתן מדמון כותב לך ראית? הוא  ש.

 10מתייחס לטיוטה שהוא העביר לך ואתה כותב לו שמדובר בתגובה מצוינת, 

 11 נכון? 

 12 כן. ת.

 13 היו לך הסתייגויות באשר לתוכנה. ש.

 14לא נכנסתי לפרטים, אמרתי באופן כללי, זה לא עכשיו אומר שאין לי  ת.

 15 הסתייגויות, זה לא, מה שאמרתי מצוין, זה כמו תודה. 

 16אוקיי, זה כמו תודה, מצוין זה כמו תודה. אוקיי, אני רוצה להציג לך את  ש.

 17גם באשר לשאלה אם בזק  - -, לאיתן מדמון יש עצות 1381נ/המוצג הבא, 

 18והוא אומר לך שבזק בכלל לא בלופ, היא לא צריכה להגיב צריך להגיב 

 19 לכתבה הזאת, אתה רואה? 

 20 כן. ת.

 21בזק בכלל לא צריכה להגיב על כל השאלות כלל, לא מופיעות ורלוונטיות  ש.

 22 לה, אוקיי? זה העצה שהוא נתן לך?

 23 כן. ת.
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 1 אני מניח שגם אותה, את העצה הזאת העברת הלאה?  ש.

 2 ייתכן. ת.

 3 ייתכן. ש.

 4 סביר. ת.

 5 סביר.  ש.

 6  - -סך הכל חשבתי שהוא מבין את  ת.

 7הוא מציע לך סעיף נוסף לתגובה, עוד משהו להוסיף ביוזמתו,  1382נ/-וב ש.

 8חייב לדחות באופן מוחלט את הטענות  - -כל מי שחופש העיתונות  11סעיף 

 9המגוחכות והמניפולטיביות המתוארות בכתבה זו אשר יש לראות בהם 

 10הוא מבקש  6זה הצעה שלו. ובסעיף  - -ך אימים ולאשר קו תוכן ניסיון להל

 11במערכת בקשר לתוכן  וואלהלדייק על הפניות שמתקבלות בהנהלת 

 12  המתפרסם מכל הצדדים והגוונים של הקשת הפוליטית בישראל, נכון?

 13 כן. ת.

 14ושהטיפול בענייניו של ראש הממשלה ומשפחתו אינם שונים במהותם  ש.

 15ל אחר וכולי. עכשיו, מה עשית עם התוספת הזאת? אתה ובטבעם מכל טיפו

 16 זוכר?

 17 לא יודע, שלחתי את זה גם. ת.

 18, כלומר אתה מציע למר אלוביץ' 1383נ/כן, וזה אני רוצה להראות לך,  ש.

 19ולגיא הדס לקראת פגישתנו היום, אה, זה המייל הקודם, סליחה, ראו 

 20כמו כן לדעתי בזק לא , לדעתי אסור להגיב ספציפית, 11-ו 6תוספות בסעיף 

 21שהיא חברה סוברנית. כלומר  וואלהצריכה להגיב, צריך להפנות אותם ל

 22אתה לוקח את ההצעות של איתן מדמון ואתה מציע אותם לשאול, לגיל 

 23 הדס, נכון?
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 1 אמת. ת.

 2כן. אגב, בחקירות שלך במשטרה אלפי עמודים השם איתן מדמון לא  ש.

 3שאני עשיתי, לא מצאתי איתן מופיע. טעות לעולם חוזרת לפי בדיקה 

 4 מדמון או אזכור שלו. 

 5 אז? ת.

 6אין, אתה לא סיפרת על החלק המהותי, המשמעותי שהיה לו למשל  ש.

 7באירוע הזה, למשל באירוע הסיקור בו אתה מתבקש להשפיע על סיקור 

 8, אין איתן מדמון וואלהבגלובס, למשל על בקשות שלו להשפיע על סיקור ב

 9לא לא נחקר, לא חשבת שאתה צריך להזכיר אותו ואיתן מדמון גם ממי

 10 ואת מערכת היחסים ביניכם ואת היותו יועץ ושותף סוד?

 11אם לא הזכרתי כנראה שלא חשבתי ככה, לגבי הכתבה הזאת והתגובות  ת.

 12פה, עוד פעם, אם הוא לא היה זה היה קורה לבד או שזה היה קורה 

 13י מה הנקודה השנייה? ממקום אחר, לא חשבתי שזה תפקיד מהותי פה ולגב

 14 כתבות בגלובס?

 15כן, כן, אנחנו ראינו פה בחקירה הנגדית שלי, מהחומר הישן, ויש עוד  ש.

 16  - -שאתה מבקש ממנו לעלות, להוריד כותרות או כתבות 

 17 עבור בזק ושאול.  ת.

 18 נכון, בקשר לבזק. ש.

 19 אה, בקשר לבקשות של שאול. ת.

 20 כן, כן, כן, בהחלט. ש.

 21 שואל? למה לא הזכרתי את זה?אז מה אתה  ת.

 22 למשל.  ש.

 23 נשאלתי על זה? ת.
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 1לא נשאלת ובקשות שלו רבות מספור להשפיע על כתבות ועל תוכן באתר  ש.

 2 , גם את זה לא הזכרת. וואלה

 3  - -אני לא יודע, כאילו אתה שואל אותי עכשיו על כל שאלה ש  ת.

 4 רגע. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5 תענה, יש התנגדות.אל  עו"ד ז'ק חן:

 6 הוא צריך לצאת?   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 7 לא יודעת, אין לי בעיה שהעד ייצא, אני פשוט.  עו"ד יהודית תירוש:

 8 גברתי, אין לי בעיה שהעד ישמע את הדברים, אני רוצה לקצר ולהתקדם.  עו"ד ז'ק חן:

 9במשטרה בחקירות שלו הוא כן דיבר על אני רק אומרת לך שבהודעות שלו  עו"ד יהודית תירוש:

 10איתו מדמון, הוא דיבר, לא רק שיש שם גידי וייץ אבל הוא כן דיבר על 

 11בבזק, זה מופיע לי מול העיניים,  - -כתבות בגלובס ושהוא נשלח לרכך את 

 12 אני יכולה להפנות.

 13 כן, אני רוצה, בבקשה.  עו"ד ז'ק חן:

 14 לי מופיע.  44עד  42-עמודים מ 8193בסדר, אז אני מפנה  עו"ד יהודית תירוש:

 15 רק שניה, אני יכול להתקרב, עורך דין תירוש?  עו"ד ז'ק חן:

 16 כן.  עו"ד יהודית תירוש:

 17 ]מקריאים את הכתוב[ 

 18זה בדיוק מה שהוא אמר, אני מודה לך בפעם הרביעית היום, אני רוצה  עו"ד ז'ק חן:

 19לא זכרתי. על לדייק את השאלה שלי לעד, כי את הקטע הזה אני באמת 

 20גידי וייץ אתה בכלל לא מספר בהקשר של איתן מדמון, על בקשות של 

 21אתה לא מספר בכלל בחקירות שלך, אתה  - - וואלהאיתן מדמון להתערב ב

 22כן מספר ששאול שלח אותך לנסות למתן או לעדן כתבות בגלובס אבל 

 23 היכולת שלהם לעשות את זה הייתה מוגבלת, זה מה שאמרת. הנה התמונה
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 1המלאה ואני מודה לך. אנחנו ראינו שהיכולת שלהם בכלל לא הייתה 

 2 מוגבלת.

 3 יכולת של מי? סליחה. ת.

 4היכולת של איתן מדמון בגלובס כלל לא הייתה מוגבלת והורדו כתבות  ש.

 5ומותנו כתבות ומותנו כותרות לבקשתך, את זה לא סיפרת, ההפך, אמרת 

 6בל ששלחו אותך לנסות. שהיכולת שלהם לעשות את זה הייתה מוגבלת א

 7עכשיו יש לך תמונה מלאה של מה שאמרת בחקירות שלך בהקשר של איתן 

 8 מדמון. 

 9 אתה רוצה שאני אגיב למה שאמרת? ת.

 10 כן, למה לא סיפרת את כל התמונה בקשר לאיתן מדמון?  ש.

 11 אוקיי. ת.

 12 זו השאלה. ש.

 13מרתי אמרתי כבר, אפשר לשאול אותי עכשיו על המון דברים למה לא א ת.

 14אותם, אני שאלו אותי שאלות ומן הסתם התשובות שלי התמקדו 

 15 בשאלות, במה שנשאל, אינני קובע את קו החקירה.

 16 אוקיי. אתה צודק, את קו החקירה אתה לא קובע.   ש.

 17בסדר, אני קובע את התשובות, אני עונה מה שאני חושב שרלוונטי לשאלה   ת.

 18 זוכר.מתוך שרלוונטי אני גם עונה את מה שאני 

 19 בהתאם לקו החקירה.  ש.

 20את מה שאני זוכר. לגבי הקטע של גידי וייץ אני לא חושב שפרשת גידי וייץ  ת.

 21  - -חשובה הטיוטה הזאת שאיתן העביר לי לפי 

 22 לא חשובה? ש.

 23 לא, לא חושב שזה מה שחשוב.  ת.
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 1שאתה אומר שמוטי שרף אמר לך לשקר, אנחנו רואים שלפני שמוטי  - - ש.

 2לך לתמונה איתן מדמון בעצה אחת איתך מעלה תגובה שהיא  שרף נכנס

 3 כולה שקרית?

 4מנע מסופרלטיבים, אני רק אגיד ה, מה שאתה אומר עכשיו זה, אני אתרא ת.

 5ושאול פועלים מול השוק,  וואלהזה לא ענייני, באיזה מובן? הכלי שדרכו 

 6מפעיל מול גידי וייץ וכדומה, זה אני, אני המנכ"ל, דרכי זה פועל, אני 

 7אנשים שונים, אני מפעיל ידידים שעוזרים לי, זה הכלי שדרכו, אתה אומר 

 8לי אתה שקיבלת הנחיה הרי ברור שסביב הנושא הזה אתה לא מניח שלא 

 9 דיברנו על שום דבר.

 10  - -אני באמת מניח מתוך ההתכתבות שאתה מציע להם מה  ש.

 11  - -רק שניה, אני יודע, זה פחות או יותר  ת.

 12 ביחד[ ]מדברים 

 13 שאלת אותי, אני רוצה לענות לך. ש.

 14 אני באמצע התשובה. ת.

 15לא, אבל שמעת את ההנחיות של בית המשפט, לא קוטעים מישהו באמצע  ש.

 16 התשובה שלו. שאלת אותי שאלה, הייתי באמצע תשובה.

 17 בבקשה. ת.

 18השאלה שלך הייתה אתה לא מניח שאני עשיתי את זה בלי לקבל הנחיה,  ש.

 19מניח גם מניח משום שההתכתבות מראה שאתה מציע את התשובה היא 

 20התכתובות הזאת לשאול, אתה, השאלה היחידה שאתה שואל אותם, 

 21ההפך, אתה לא שואל, אתה מציע גם לא לענות לשאלות ספציפיות ומעביר 

 22 להם את התגובה של איתן מדמון. 

 23  - -אני  ת.
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 1 זה מה שאני רואה, אני רואה הנחיה.  ש.

 2, אני לא יכול לראות דוגמאות יותר בולטות להיפוך תפקידים אינני רואה ת.

 3כמו שאדוני מציג את זה פה, זה מה שיש לי להגיד לך. ברור לגמרי באיזה 

 4הקשר אני פועל, אני חושש מאוד מהכתבה הזאת, מיד משותף הבוס שלי, 

 5כולם יודעים הכל, מדברים על הכל, ברור שצריך להכחיש, יש שיחות עם 

 6 ה, צריך להכחיש את הכל.ניר חפץ וז

 7 נגיע גם אליהם. ש.

 8אני מודע שנגיע אליהם, נכון. וזה שזה נערכה שיחה מסוימת או צורף מוטי  ת.

 9שרף והוא התחיל להתכתב פה זה לא אומר שהוא לא היה בתמונה לפני 

 10זה, זה משבר חמור, כתוב פה אני גם בדרך לשאול, אני יוצא לשאול, ברור 

 11 פגישות, ברור שהיו סביב זה שיחות טלפון, עכשיו דנים ב.שהיו סביב זה 

 12 אני אומר את זה ב, מצטט אותך, זה לא ניואנס. ש.

 13תן לי בבקשה. דנים עכשיו בקונסטרוקציה, איך אני מיישם את הפעולה  ת.

 14שלי כמנכ"ל אז אני פועל באמצעות כל מי שיכול לעזור לי בתוך אותו 

 15 משבר.

 16 אפשר להמשיך? ש.

 17 טע, זה ההיגיון של הדברים. זה הק ת.

 18בסדר, אז אני לא רוצה להתווכח איתך על ההיגיון ועל הקטע מול ראיות  ש.

 19 ברורות.

 20 בבקשה, בסדר. ת.

 21 בוא נתקדם הלאה, התשובות שלך נרשמות, אמרת את שאמרת.  ש.

 22 תודה. ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 נתניהו ואח'נ/מדינת ישראל  67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  04

 

 4772 

 1בערב תגובה חדשה שאתה  8:30, אז אתה מעביר בשעה 1384נ/-אני מפנה ל ש.

 2הכנת לשאול וגיא הדס. גיא הדס רק לסגור את הפינה הזאת הוא סמנכ"ל 

 3התקשורת של בזק, נכון? שנכנס פה לתמונה משום שגם בזק קיבלה 

 4 .שאילתה

 5 הוא דובר בזק. ת.

 6 דובר בזק, סליחה. ש.

 7 נכון. ת.

 8 כי הוא קיבל שאילתה מגידי וייץ. ולכן זה מקומו כאן בתמונה הזאת ש.

 9 נכון. ת.

 10אוקיי, ואז אתה כותב במייל, תעיין בזה, בתגובה הזאת שלך, תראה, אתה  ש.

 11שולל, שוב, עכשיו לא איתן מדמון, זה תגובה שאתה כותב, תגובה חדשה, 

 12תחת הכותרת לנושא הטיית תכנים לטובת ראש הממשלה ורעייתו נגד 

 13 זה לחלוטין, שיש הטיית תכנים.  השר גלעד ארדן אתה שולל את

 14 סליחה, איפה אתה נמצא? ת.

 15תחת הכותרת לנושא הטיית תכנים לטובת ראש הממשלה ורעייתו או נגד  ש.

 16, כי זו תגובה מאוד מפורטת, to cut a long story shortהשר גלעד ארדן, 

 17 אתה שולל מכל וכל הטיית תכנים, נכון?

 18 כן. ת.

 19ן תחת הכותרת נושא הטיית תכנים לטובת כן, שים לב שהמשפט הראשו ש.

 20ראש הממשלה ורעייתו או נגד השר ארדן אתה מפנה לבדיקה סטטיסטית 

 21 פשוטה, נכון?

 22 כן. ת.
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 1זה מתחבר, מזכיר לך את מה שהתחלנו איתו אחרי ההפסקה לבדיקות  ש.

 2הפנימיות שעשתה עבורך הגברת אדה אלוף, עוד בדיקה ועוד בדיקה ועוד 

 3 , עוד בדיקה ועוד בדיקה?בדיקה ואודי הירש

 4 כן. ת.

 5כלומר אתה מזמין את הכתב וככה אנחנו רואים בפתח הפסקה השלישית  ש.

 6 .וואלהאני מזמין אותך ואת קוראי הארץ לעשות בדיקה פשוטה באתר 

 7 כן. ת.

 8באמצעות הגברת אדה אלוף ואודי הירש המשנה לעורך  - -זה מה שהוא  - - ש.

 9לאותם תוצאות, אתה לא הרי, אתה לא  אתם, הכתב יכול לעשות ולהגיע

 10מפנה אליי שאני בור ועם הארץ בתקשורת, אתה מפנה את זה לגידי וייץ, 

 11 נכון. 

 12 כן. ת.

 13 לעשות את הבדיקה הזאת, נכון? ש.

 14 כן. ת.

 15בדיוק כפי שהפנית ואני מזכיר לך ובלי לחזור על זה את עמוס שוקן לעשות  ש.

 16ראינו לפני הפגרה, אתה  את הבדיקה הזאת. בהתכתבות איתו שאנחנו

 17אומר לו אנא ממך תעשה את הבדיקה הזאת, תראה שאין לדברים שחר, 

 18שאתה מוטעה, זה גם לעמוס שוקן אתה אומר, גם הוא לא עול ימים 

 19 בעולם התקשורת, נכון? 

 20 כן, וגם לאמיר טייב כמה חודשים לפני כן. ת.

 21 וגם לאמיר טייב כמה חודשים לפני כן אתה אומר. ש.

 22 הפניה מחוצפת. - - ת.

 23 נכון.  ש.
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 1 לפני הבדיקה שלנו. ת.

 2כלומר לפחות לגבי הקטע הזה אני יכול להניח שאחרי שעשית בדיקה  ש.

 3פנימית ועמדנו על הצורך שלה וגם ראינו אותה אתה מעז ומפנה או מציע 

 4להפנות לכתב שהוא איש תקשורת לעשות את הבדיקה הזו בעצמו מתוך 

 5 זה שאתה מניח שהוא יגיע לאותם תוצאות, אחרת אין בזה היגיון, נכון? 

 6 ן פה הוא לא קשור, אדם מכחיש קודם כל, אתה שואל אותי.ההיגיו ת.

 7לא, פה זה לא הכחשה, פה זה הזמנה תעשה את הבדיקה בעצמך, אל תיקח  ש.

 8אותנו שוב לדיון סביב איזה אי באמצע האוקיינוס השקט, עכשיו השאלה 

 9 היא אתה מפנה אותו לעשות בדיקה, על זה אני מדבר איתך, לא הכחשה.

 10שתיים, קודם כל ברור שמה שהיא כתבה חיזק לי את היכולת התשובות הן  ת.

 11 להגיד את זה.

 12 סליחה? ש.

 13 ברור שמה שעדה בדקה חיזק לי כנראה את היכולת להגיב על זה. ת.

 14 ואודי הירש. ש.

 15 - -הנקודה השנייה היא  ת.

 16 .15את מה שאמרת לאמיר טייב אתה אומר את זה עוד בחודש מאי  ש.

 17 שיש בדיקה כי זה היה הנרטיב שלנו.אני אומר את זה לפני  ת.

 18 אבל הם יכולים לבדוק את זה, הם אנשי תקשורת. ש.

 19 בסדר, הם יכולים לבדוק, מה זה יכולים לבדוק? עוד פעם. ת.

 20 והם יגיעו לאותם תוצאות של עדה אלוף.  ש.

 21הם יכולים לבדוק, עוד פעם, אנחנו שנינו יודעים שהתשובה היא לא  ת.

 22 , ברור שאני מתחמק, כן? תשובה לשאלה שנשאלתי

 23 טוב. ש.
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 1אתה הרי במקום גידי וייץ היית ישר אומר שאני מתחמק, אני לא עונה על  ת.

 2מה שהוא שואל פה, הוא לא שאל אותי סטטיסטית כמה יש כאלה בעד 

 3וכמה יש בנגד, הוא לא שאל. התשובה שלי בסופו של דבר, לכן היא גם לא 

 4לות ספציפיות, הוא שואל צלחה בסופו של דבר, היא מתחמקת משא

 5שאלות ספציפיות ואני מתחמק מהם, אני עונה דברים כלליים, הוא שואל 

 6 אותי על א', אני אומר לו תבדוק את ב'.

 7טוב, מה שאתה אומר כשאני קורא את התגובה הוא לא נכון כי אתה מדבר  ש.

 8גם על דברים ספציפיים, אלה שאלות ספציפיות בנושא ספציפי של סיקור 

 9פי, בכתבה, סתם לדוגמה תראה שתי פסקאות למטה באשר לכל ספצי

 10נושא הבקבוקים שנשאלת עליו, אתה מגיב, באשר לשר גלעד ארדן אתה 

 11 מגיב.

 12 מה השאלה?  ת.

 13 אתה אמרת שלא ענית פה ספציפית. ש.

 14  - -אני יודע שזה נכון מה  ת.

 15שניה, שיש פה שילוב גם של אמירות כלליות שמסתמכות על בדיקה  ש.

 16טיסטית שעשית, שאותן ניתן לבדוק בקלות, במיוחד אנשי תקשורת סט

 17מומחים ומקצוענים וגם על התייחסויות ספציפיות. אני לא רוצה להתווכח 

 18 איתך.

 19הבדיקה שעשתה אדה היא נותנת לי איזושהי אינדיקציה שאני יכול להגיד  ת.

 20 את הדבר, היא לא בדיקה סטטיסטית.

 21 מצוין. ש.
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 1דיקה סטטיסטית הייתה מראה את זה אבל עוד פעם, יכול להיות שגם ב ת.

 2ברור שזה לא התשובה לגידי, זה תשובה מתחמקת, אני הולך למקום שנוח 

 3 לי.

 4 אוקיי, אוקיי. ש.

 5 מה כל כך מפליא בזה? ת.

 6 אנחנו ממשיכים. ש.

 7  - -זה טיוטה, אני לא חושב שכל זה  ת.

 8גם התייחסות  זה טיוטה, זה טיוטה, תכף נגיע למה שבאמת שלחת. יש ש.

 9לנפתלי בנט, התייחסות ספציפית שהטענות לגביה חסרות כל שחר, אתה 

 10אפילו לא יודע על מה הוא מדבר, אגב, פה זה ממש שקר בוטה משום שנכון 

 11שלא היו כתבות מכפישות נגד נפתלי בנט, זה כבר ראינו, מה ששכחת לספר 

 12עשה שום בחקירה ראשית, הראינו שהכתבות לא עלו, אבל להגיד שלא נ

 13ניסיון לשווק אייטמים נגדו זה שקר בוטה, נכון? נעשה ניסיון לשווק 

 14  אייטמים נגד ראש הממשלה נפתלי בנק, נכון?

 15 כן, ברור.  ת.

 16 ברור, אז זה לא נכון מה שכתוב כאן. ש.

 17 נכון. ת.

 18נכון, יפה. ואת זה אתה שולח לשאול וגיא כהצעה לתגובה. וכל זה ללא  ש.

 19י מגיע למוטי שרף, בכל מה שקשור למוטי שרף, אני תכף אנ - -מעורבות 

 20רוצה לקצר, אני לא אומר לך דברים שאתה אמרת בחקירה הנגדית אבל כן 

 21לפרוטוקול ולכבודכם אפנה למקומות בחקירה הנגדית שם הוא מספר 

 22שבהקשר הספציפי הזה מי שהנחה אותו לשקר היה מוטי שרף, בעמוד 
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 1מזל שיש לנו את החומר החדש. בעמוד בחקירה הנגדית שלי,  2שורה  1769

 2 .20עד  17שורות  2079. בעמוד 17עד  12שורות  1915

 3  - -אולי אדוני ישאיר את זה לסיכומים ואדוני   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4לא, אבל כבודכם, אני חייב לשים את זה ולו בשביל שחברתי אם תמצא  עו"ד ז'ק חן:

 5ת תוכל להעמיד אותי על טעותי, אבל אני שאני לא מדייק בחקירה החוזר

 6רק מקריא את זה לפרוטוקול, אני לא מקריא לו, אם גברתי רוצה אני 

 7 אקריא לו את זה, את כל האמירות שלו בחקירה הנגדית.

 8 לא, לא, אין צורך.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 9 טוב, אז אני ממשיך.  עו"ד ז'ק חן:

 10  - -גברתי  ת.

 11בחקירה הנגדית  סיימתי, אני אסיים ואחר כך תגיד, טוב? אבל אני לא ש.

 12עד  16שורות  2086, בחקירה הנגדית בעמוד 20עד  17, בשורות 2079בעמוד 

 13ביום רביעי האחרון שאין לי את הפרוטוקול והיום שהוא חזר על זה  21

 14 שמי שלטענתו אמר לשקר היה מוטי שרף. עכשיו אני רוצה להציג לך.

 15 .סליחה, סליחה ת.

 16 אתה רוצה להגיד משהו לבית משפט? ש.

 17אני רוצה להגיד משהו לך בתגובה למה שאתה אומר, זה מה שאתה אומר  ת.

 18 - -שמי שנתן לי את ההוראה זה מוטי שרף וזה 

 19 מי נתן את ההוראה. ש.

 20 נכון, אני יכול לענות לזה מילה?  ת.

 21 ענית הרבה מילים, אתה רוצה לחזור על זה? תחזור. ש.

 22בסדר. העובדה שאני אמרתי במספר מקומות שמוטי שרף אמר תודה,  ת.

 23באופן ספציפי אל תכניס את זה כי זה קושר לזה את שאול היא לא סותרת 
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 1את העובדה שמלכתחילה האסטרטגיה התקשורתית לטיפול במשבר הזה 

 2סוכם יחד עם שאול ובהנחייתו ובתמימותו ועם ניר חפץ, ככה שהקטע 

 3זה פה לא הופך את שאול בבת אחת  שאתה אומר לי אתה אמרת את

 4למזכיר האו"ם, שלא היה קשור לפרשייה הזאת ולא היה, זה מה שרציתי 

 5 רק לומר.

 6  - -ואני רוצה לומר לך  ש.

 7  - -זה הוכחה  ת.

 8אז אני רוצה לומר לך שהדברים האחרונים שאתה אמרת לא הופכים את  ש.

 9ת בפני בית דברי השקר שלך לדברי אמת ולמה? כי התמונה שאתה הצג

 10המשפט הייתה אחת, מוטי שרף אמר לי בהוראת שאול, שאול אמר למוטי 

 11 שרף שאמר לי, אלה המקומות שהפניתי בפרוטוקול.

 12 וזה סתר את העובדה. ת.

 13  - -אני עכשיו  ש.

 14לא יכול להיות ששאול יגיד לי גם כן, להכחיש את זה כשמדברים על זה,  ת.

 15  - -אני לא מבין את  - -ברגע שזה עולה 

 16 אני לא סיימתי, אתה כן מבין היטב. ש.

 17 אני לא מבין את התזה, אני מבין. ת.

 18אבל מר ישועה, אתה קוטע אותי. זה התמונה היחידה שאתה הבאת בפני  ש.

 19 בית המשפט.

 20 טוב, בסדר. ת.

 21אני בהמשך אראה לך, זה רק  - -עכשיו אני הראיתי לך שני דברים  ש.

 22יש כבר שתי תגובות  - -ההתחלה. שני דברים הראיתי לך, אחד שאין פה 

 23שלשיטתך הן שקריות שיוצאות ממך לשאול. זה אחד. הדבר השני שאתה 
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 1מציג את התגובות האלה לשאול אתה מציע לו, אתה מציע לו, לא הוא 

 2ות, כל שאר הדברים שאתה אומר עכשיו שאולי הייתה מציע לך מה לעש

 3שיחה קודם בהנחיה כללית שלא מקבלת עיון בכתובים בנקודת הזמן הזו, 

 4 שלך, בורח לשם. זה מה שאני מציג לך.  fall back positionזה 

 5באמת אחת מנקודות השיא של הדברים המופרכים שמוטחים בי הדבר  ת.

 6שאני יכול לחשוב זה כאילו שאול הוא  הזה, שבו, עוד פעם, הדבר היחיד

 7מחוץ לתמונה, אני יוזם את הכל, וברור שאני המנכ"ל, ברור ששיתפתי 

 8פעולה איתם, שיתפתי איתם פעולה בלעשות את הכתבות, ושיתפתי פעולה 

 9 בלהכחיש את זה.

 10 טוב. ש.

 11, ברור שאני כותב את וואלהאני הייתי אינסטרומנט שדרכו זה עבר ב ת.

 12החברה, וזה נעשה לחלוטין בתיאום עם שאול וכמו שהיו כל התגובה בשם 

 13מיני טענות ששאול הביא לך משהו מזה והוא לא כתב לך כלום שם אז הוא 

 14 - -לא נתן לך הוראה, סתם עשית את זה, הוא העביר את זה כמעין צינור 

 15 באמת שאני לא מבין את הדבר הזה.

 16 בסדר, אפשר להמשיך, מר ישועה? ש.

 17 בבקשה. ת.

 18 כן, שאלה הבאה.  פלדמן: -' השופטת ר' פרידמן כב

 19התאריך  21:28בשעה  25.10.15-מה 1385נ/עכשיו אני מראה לך את  עו"ד ז'ק חן:

 20והשעה חשובים משום שאז אתה מעביר, אתה מעביר מן הסתם לבקשת 

 21שאול, לבקשת גיא הדס, לא חשוב לבקשת מי לפני שאתה עכשיו בורח לי 

 22חשוב, את טיוטת התגובה שלך לכתבה של גידי למחזות אחרים, באמת לא 

 23וייץ. כלומר לא רק לשאול אתה מעביר את דברי השקר האלה, למוטי שרף 
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 1הראשון שלו בחומר אתה מעביר את הטיוטה השקרית הזאת. אתה  - -

 2 מעביר למוטי שרף, לא מוטי שרף מעביר לך, זה בדיוק הפוך. תגובתך? 

 3הנחייה של שאול שצריכים להכחיש את הפעולות שלי כולם נעשו במסגרת  ת.

 4מה שקורה שם, ההנחיה הזאת קיבלה ביטוי בצורות שונות. אחת הצורות 

 5שזה קיבל גם בזה שמוטי שרף, זה לא ששאול פשוט עד אותו רגע הוא היה 

 6זה שצריך להגיד את האמת שהוא קיבל את הניסוחים שלי הוא נדהם 

 7, באמת שאני אומר עוד ואחר כך מוטי שרף הצטרף ואז מוטי שרף אמר

 8פעם, היפוך תפקידים יותר מוחלט ממה שאתה עושה פה עוד לא ראיתי. 

 9  עד כדי גיחוך.

 10בסדר. הגרסה שלך עד עכשיו הייתה מוטי שרף הוא זה שהנחה אותי לשקר  ת.

 11משום שכך שאול דרש ממנו ועכשיו הגרסה שלך היא בסדר, לא מוטי שרף 

 12למוטי שרף, אבל שאול באופן כללי  - -הנחה אותי לשקר כי אני אמרתי 

 13ביקש ממני לשקר, זה פחות או יותר תיאור נכון של הדברים שאתה אומר? 

 14 רק כדי להבין.

 15 אני תיארתי את מה שהיה לי להגיד. ת.

 16. תסתכל 1386נ/-תיארת מה שהיה לך להגיד. עכשיו אני מפנה אותך ל ש.

 17ן ואני חושב בבקשה, פה מוטי שרף מתייחס לתגובות שלכם שאול ואיל

 18שאפשר למקד אותן יותר. עכשיו, את התגובות שלך אילן אנחנו מכירים, 

 19אנחנו מכירים משום שראינו אותם עד עכשיו. היו שתי תגובות, אחת של 

 20איתן מדמון שלקחת עליה בעלות כולל התוספות והשנייה תגובה חדשה 

 21מציע לך שאול ואילן, אני  - -שאתה שלחת משלך, ראינו. פה הוא כותב את 

 22ששאול לא כתב אף תגובה, מה שיש ומיד אני אראה לך זה הצעה בשמו של 

 23שאול על ידי גיא הדס להגיב, מיד אראה לך. בסדר? אבל בנקודה הזאת אני 
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 1רוצה לאחוז במשהו אחר לפני שאנחנו נרעשים מתגובתו של שאול שמיד 

 2נראה איפה היא עולה בשרשור של המיילים. הוא פה בלילה בפעם 

 3אשונה קורא את התגובה שלך ואומר אני חשוב שאפשר למקד אותנו הר

 4של קמפיין של קבוצת הארץ כנגד קבוצת  - -יותר. ברור שהתחקיר שלו 

 5מצידנו להתייחס  - -סומן טרם התחקיר ובוודאי שמדובר בגיבוב  - -בזק ו 

 6, הם צריכים לקבל תחושה וואלההראשון שלנו הוא ב - -לגופו של עניין 

 7בטוחה, את הציבור הרחב זה לא מעניין. לגבי הברנז'ה, היא יודעת חזקה ו

 8חושב שתגובתך עלולה  - -את האמת ומכירה את כל האינטרסים של 

 9להתפרש כמתנצלת, אתה בטח לא חייב לו דין וחשבון, להלן הכיוון 

 10המתאים, הנה מוטי שרף, אני חושב שבאמת הגיע הזמן לעשות איתו צדק  

 11 ך, אינני מנסח אך זו. אל מול ההכפשות של

 12  - -רוח ה  עו"ד יהודית תירוש:

 13 וואלהכן. אך זו רוח התגובה, וזה מתבסס על התגובה שלך, אני מזכיר לך,  עו"ד ז'ק חן:

 14הוא אתר החדשות המוביל בישראל,  וואלההוא אתר חדשות שהעברת לו, 

 15, וואלהאלפי הגולשים מכל הציבור הישראלי, הציבור הזה מאמין ב - -כך 

 16ועומד בכללי האתיקה העיתונאית  - -אמין, שקול  - -הוא רואה בו מקור 

 17  - -תוך כבוד הדדי לציבור צורך החדשות והמסוקרים 

 18 למה אדני קורא את הכל? אין צורך, לא צריך לקרוא את כל דברים. כבוד השופט משה בר עם:

 19המפורטת בקיצור, מה שאני מציע לך זה שמי שהציע את התגובה  עו"ד ז'ק חן:

 20שמכחישה שאנחנו סיכמנו כבר שהיא לא נכונה זה אתה, הוא דווקא 

 21מבקש לצמצם, לענות באופן כללי, אבל אין פה שום הצעה שלו לשקר, הנה 

 22 אני מראה לך שחור על גבי לבן, תשובתך? בניגוד לגרסתך. 

 23 דבר ראשון, זה לא כל המיילים, דבר שני. ת.
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 1 נראה לך. ש.

 2ה. דבר שני, ככה, התחקיר הנו על רכילות המבקשת תן לי לסיים, בבקש ת.

 3להידמות לעובדות, מעולם לא הייתה התערבות בעלת מניעים זרים 

 4בשיקולי עריכה לרבות זו הנרמזת לגבי הזוג נתניהו, שואל, ליאור בזק לא 

 5 וואלההתערב ומתערב בשיקולים הקשורים בעריכת אתר החדשות 

 6אחראית על קיומה של עיתונות  - -כמדיניות, קבוצת בזק רואה במערכת 

 7נחושה, רעננה, נקייה ועניינית בלה בלה בלה. בקיצור, מה שאתה אומר 

 8 שהוא מבקש לשקר בתמציתיות ואני ביקשתי לשקר באריכות ולכן.

 9 לא, אז לאה הבנת אותי. ש.

 10 אז בסדר, אז, אני יודע שלא הבנתי אותך אבל זו המציאות, זו האמת. ת.

 11 ד לך.אז בוא אני אגי ש.

 12 תן לו להשלים את התשובה. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13פה אף אחד לא דן באם לשקר או לא, ברור שצריך לשקר. עכשיו דנים איך  ת.

 14  - -לשקר. הקצר, תמציתי או ארוך ועם פרטים? כשאתה נכנס לפרטים אז 

 15 זה כל כך לא הוגן, מר ישועה. עו"ד ז'ק חן:

 16 עזוב את הציניות. ת.

 17 תן לו רק להשלים את התשובה.   פלדמן: -השופטת ר' פרידמן כב' 

 18  - -עזוב את  ת.

 19 אין שום דבר אחד חדש בתשובה שלו.  - -אני מבין  עו"ד ז'ק חן:

 20 שאלת אותו שאלה, הוא עונה.  מה לעשות? פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 21 האמת לא השתנתה, לכן אין חדש.  ת.

 22 נה לשאלה. לא, הוא לא עו עו"ד ז'ק חן:

 23 אם הוא כבר אמר הכל אפשר להתקדם.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1 באופן סיסטמתי הוא לא עונה לשאלות שלי. עו"ד ז'ק חן:

 2 הוא ענה לשאלה.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 3לא, הוא לא ענה, אם הוא ענה אז הוא סיים לענות, יפה. הוא אמר לא נכון,  עו"ד ז'ק חן:

 4 א אמר לשקר בתמציתיות. הו

 5 נכון. ת.

 6זו הייתה תשובתו, אוקיי? כל שאר הסופרלטיבים והתוספות וכולי  ש.

 7ומריחות הזמן אפשר לוותר עליהם, זה מה שהוא אומר. עכשיו אני מציג 

 8לך שמה שהוא עושה כאן וזה אנחנו רואים שחור על גבי לבן ואת זה הצגתי 

 9, הוא מגיע בלילה, מקבל תגובות בפניך, וזה על בסיס מה שאתה מציע לו

 10של בזק שמדברות בשם שאול, ושלך שאתה מציע את זה והוא אומר אני 

 11מסתכל על התגובה הזאת, הוא לא יודע הרי מה קורה שם, או לא קורה 

 12שם, הוא אוכל מכפכם ואז הוא ממליץ ומציע לקצר על בסיס מה שאתה 

 13זה לעשות חוסר צדק. כתבת, אז אתה קורא לו שקרן? זה היפוך המציאות, 

 14 זה להיות לא הוגן כלפי מוטי שרף לפחות. בוא נעשה איתו חסד.

 15אני מבין שהאג'נדה העיקרית לעשות חסד עם הנאשם, יש עוד שני אנשים  ש.

 16שמדברים איתי בארץ שגם הם לא ידברו, בכל מקרה, זאת האמת, האמת 

 17כם, היא פשוטה, האמת היא פשוטה. מוטי שרף הוא איש פרסום מתוח

 18איש מילים מתוחכם, הוא יודע בדיוק על מה דובר, הבוס שלו זה אפילו לא 

 19בזק, זה שאול, פרטי, צריך להבין על שאול הוא עושה את עבודתו, הוא מגן 

 20עליו, שני מיילים נוספים שבהם זה נאמר במפורש וגם סביב אירועים 

 21ה, אחרים, לכל אורך הדרך מאמיר טל שהיה חצי שנה לפני או משהו כז

 22סביב האירוע הזה, סביב האירוע אחר כך של גידי וייץ, חצי שנה אחר כך, 

 23 מוטי וייץ.
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 1 הכל על בסיס מה שסיפרת לו. ש.

 2 מוטי וייץ מתבסס בהכל על מה שהבוס שלו שמשלם לו עונה לו. ת.

 3  - -לא, מה שאני  ש.

 4 אתה יכול לתת לי לסיים? ת.

 5 אבל אי אפשר להפסיק אותו באמצע.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6  - -אני חושב שהטענה שלך  ת.

 7  - -גברתי, אנחנו רואים שחור על גבי לבן מי אומר לו, זה הוא  - - עו"ד ז'ק חן:

 8 עורך דין חן.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 9 שום דבר לא מעניין אותו.  עו"ד ז'ק חן:

 10ין חן, אם אדוני רוצה להסתמך רק על מה שכתוב בנייר עורך ד פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11אדוני לא ישאל שאלות ואחר כך יגיד מה שיגיד, אם אדוני שאל אותו 

 12 שאלה צריך לתת לו לענות, כן מוצא חן לא מוצא, צריך לתת לו לענות.

 13 בעיניי זה מאוד מוצא חן, לא נטעה, גברתי, מאוד מוצא חן. עו"ד ז'ק חן:

 14 בסדר, אז אם הוא ישאל שאלה אדוני ייתן לו לענות.  פלדמן: -ידמן כב' השופטת ר' פר

 15 שקריו צפים כשמן על פני המים, הוא רק, פשוט הזמן קצר, זה הכל.  עו"ד ז'ק חן:

 16 נכון, אבל הוא נשאל שאלה אז הוא עונה. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17 נכון, הוא חוזר על עצמו.  עו"ד ז'ק חן:

 18 אז אולי אפשר להתקדם? בר עם:כבוד השופט משה 

 19אבל אי אפשר להתקדם כי כל פעם נותנים לו, אומרים לי שאני מקצר  עו"ד ז'ק חן:

 20 אותו, אז אני נאלץ.

 21 אבל אדוני לא יופתע מתשובה אחרת אני מניח כי היא לא תהיה.  כבוד השופט משה בר עם:

 22 נכון.  עו"ד ז'ק חן:
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 1שובותיו לגרסתו זו האמת שלו כפי שהוא מציג אותה ואם הוא עקבי בת כבוד השופט משה בר עם:

 2 פה בבית המשפט, עכשיו לעבור לנושא אחר, זה לא.

 3בסדר, אדוני, אני חייב להניח תשתית בפני בית המשפט כדי שאני אוכל  עו"ד ז'ק חן:

 4 לסכם אחר כך. 

 5  - -התשתית היא בכתובים, העמדה שלה היא ברורה לגרסתו זו  כבוד השופט משה בר עם:

 6אז אוקיי, אז אני עכשיו אעבור על הכתובים מהר, זה מה שאפשר לעשות,  עו"ד ז'ק חן:

 7אבל אני חייב לתת לו הזדמנות להגיב, אחרת מה יקרה? כשאני אסכם את 

 8 זה יגידו לא שאלת, אנחנו מכירים את הטכניקה הזאת גם. 

 9נות להגיב, חייב לתת לו גם בסדר, אבל אדוני חייב לתת לו הזדמ פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 10 להשלים את התגובה. 

 11אבל אני נותן לו הזדמנות להשלים את התגובה, גברתי והתגובה שלו היא  עו"ד ז'ק חן:

 12רפטטיבית, אחרי שהוא הוכח בכתובים שמה שהוא סיפר היה הפוך, אז 

 13  - -הוא נזרק אחורנית לשאול, זה 

 14 כומים עכשיו.אנחנו לא בסי פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15  - -עכשיו  עו"ד ז'ק חן:

 16  - -עורך דין חן   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17 גברתי, העד מסכם, לא אני מסכם.  עו"ד ז'ק חן:

 18אז אדוני יכול להראות לו משהו, לשאול אותו אם הוא רוצה  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 19  - -להוסיף על משהו 

 20גברתי, רעיון מצוין, אני מאמץ את השיטה הזאת, אני מאמץ את  - -אז אני  עו"ד ז'ק חן:

 21 השיטה הזאת, רעיון מצוין.

 22 אז אני יכול לענות? ת.
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 1, לא, אתה לא צד במשפט, אתה לא יכול. אתה אמור להשיב 1386נ/ ש.

 2 לשאלות.

 3 אנחנו נעבור לשאלה הבאה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 כבודה, שאלת שאלה לא עניתי.  ת.

 5אתה ענית לכל השאלות ולא הוספת לנו דבר, כרגע בית המשפט אמר לך  עו"ד ז'ק חן:

 6שאתה כל הזמן חוזר על אותן שאלות זה בגללי כי אני שואל אותך את 

 7 אותן שאלות. 

 8 בסדר. ת.

 9 נכון? יפה, אז בוא נקצר שנינו. ש.

 10 בסדר. ת.

 11 זו ההתייחסות הראשונה של מוטי שרף זה הראיתי לך כבר, נכון?  1386נ/ ש.

 12 כן. עו"ד יהודית תירוש:

 13 בסדר. עו"ד ז'ק חן:

 14 אני לא יודע. ת.

 15לא, אני אגיד לך, מבחינת החומר שיש לנו ישן וחדש, מה שאני מראה לך  ש.

 16עכשיו זה החדש מה שלא ידענו קודם, מזל שקיבלנו אותו, אחרת היינו 

 17עם הגרסה שלך בלי שיש לנו אפשרות לאתגר אותה, זה המופע  נשארים

 18הראשון של מוטי שרף וחברתי תתקן אותי, עונה לך, אחרי שאתה מעביר 

 19. ככה אני מציג לך. 23:00 25.10-לו את טיוטת התגובה שלך לגידי וייץ ב

 20אם יש עוד חומר שלא הועבר לנו אני לא יודע. ככה נראה מתוך החומר 

 21יו, וחברתי תתקן אותי, אני שוב, טעות לעולם חוזרת, יכול שיש לנו. עכש

 22להיות שפספסתי משהו, אני לא חושב, חרשנו פה אבל תמיד אפשר. בחומר 

 23מאמץ את הצעת בית  1387נ/זה מה שמצאנו התייחסות ראשונה. עכשיו, 
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 1המשפט. פה אני פשוט רוצה לפרוס לך את התמונה במלואה, אתה משיב 

 2ן נוסח מעודכן בבוקר, אתה רוצה להוסיף משהו לתגובה של שרף שתכי

 3 לנוסח שלעיניו של בית המשפט?

 4 לא. ת.

 5, שם אתה מכין נוסח תגובה מקוצר שלך בו הורדת 1388נ/אני מציג לך את  ש.

 6את ההכחשה ששאול מתערב, הנה אני עוזר לך, על זה מוטי שרף אומר 

 7ה מה שאמרתי נראה טוב ואחר כך בשרשור מיילים אנחנו רואים כבודכם ז

 8ת בשמו של שאול אלוביץ' ו, הדובר של בזק כותב ההתייחס- -קודם שגיא

 9. יש לך מה להוסיף על מה שאמרת 1388נ/ועל זה אומר מוטי שרף מצוין, 

 10 עד עכשיו?

 11 לא. ת.

 12נעבור הלאה. גברתי, שיטה מצוינת. את הנוסח המקוצר הזה במקביל אתה  ש.

 13עבדי, והוא ממליץ להוריד את מעביר גם לביקורת של עורך דין יוסי 

 14ההשמצות נגד עיתון הארץ, ואתה משרשר את המייל איתו, כולל 

 15 התיקונים שהוא עושה אני מראה לך אותם עכשיו על המסך. 

 16 . 1389תנו לו את זה, נתתם לו?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17את זה לקבוצה,  , כן, תודה, גברתי, זה על המסך מולו. אתה משרשר1389 עו"ד ז'ק חן:

 18בסדר? עכשיו אנחנו רואים שבקבוצה נוסף באמת מוטי שרף שהפציע 

 19בלילה קודם, לקבוצת שאול וגיא הדס. ומוטי שרף אומר שהוא מסכים 

 20שאין טעם להשמיץ את עיתון הארץ, יש לך משהו להוסיף על מה שאמרת 

 21 עד כה?

 22 לא. ת.
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 1שאם אין הערות ואתה מוסיף  1390נ/אחר כך אתה מעביר נוסח סופי  ש.

 2 , אתה רואה?1390נ/תעביר אחר הצהריים. מוטי שרף עונה לך מצוין. 

 3 כן. ת.

 4  יש לך משהו להוסיף על מה שאמרת עד עכשיו? ש.

 5 לא. ת.

 6יש משהו להוסיף על התגובות, אני  - -וגם את גיא הדס שלא נחקר גם הוא  ש.

 7תווכח עם והוא ממליץ להוריד את המשפט שניתן לה 1391נ/-מפנה אותך ל

 8בהשוואה לשיקולי עריכה אידאולוגיים של גופי  - -שיקולי עריכה אלה 

 9תקשורת אחרים ברמז עיתון הארץ. כלומר גם הריכוך של המתקפה נגד 

 10 עיתון הארץ הוא חושב גם זה לא מספיק טוב, צריך להוריד את זה, נכון?

 11 כן. ת.

 12 יש לך משהו להוסיף? ש.

 13 לא. ת.

 14ופה זה המקום הגיאוגרפי שהוא, אני תכף אחזור לחומר החדש אבל זה  ש.

 15המקום הגיאוגרפי, אנחנו חוזרים לחומר הישן כדי לשלב את כל התמונה, 

 16בצהריים  26.10.15-שאתה אופס, עוד פעם פונה לעמוס שוקן, מו"ל הארץ ב

 17. אתה מנסה לשדל אותו, אני 1392נ/על חילופי הדברים האלה אני אגיש 

 18ה את זה קצר בלי להקריא הכל, כדי להימנע מעוד מבוכות. אתה אעש

 19פשוט מבקש ממנו להתערב בכתבה של גידי וייץ אם אפשר ולהוריד כמה 

 20 משפטים, נכון?

 21 כן. ת.

 22 סליחה?  ש.

 23 כן. ת.
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 1 גידי וייץ מתרעם שאתה פונה מעל ראשו למו"ל שלו, נכון? ש.

 2 נכון. ת.

 3שעונה לך שעדר של עיתונאים זה אתה מעביר את ההתרעמות לעמוס שוקן  ש.

 4דבר שמאז במקרה גם הבנתי שאני לא יכול להתמודד איתו אבל אולי כן 

 5 שווה לך לדבר איתו, כלומר בוא בכל זאת תיפגש עם גידי וייץ, נכון?

 6 כן. ת.

 7עד עכשיו ראינו שסירבת ולא רצית אבל עכשיו אומר לך, מציע לך עמוס  ש.

 8עמוס שוקן מעדכן אותך, בקיצור הוא מציע שוקן אולי כן להיפגש איתו. 

 9 לך להיפגש עם הכתב, נכון?

 10 נכון. ת.

 11בנקודה הזאת לפני שאני ממשיך הלאה יש לך משהו שונה ממה שאמרת  ש.

 12 עד עכשיו שאתה רוצה להוסיף? 

 13 לא. ת.

 14לא. בעניין הפגישה עם גידי וייץ אני רוצה להפנות אותך גם לחומר החדש.  ש.

 15ומר החדש כי הקטע הישן הוא משתלב בתוך עכשיו אני חוזר לח

 16, יש לך פה שיחה עם גידי וייץ, אתה מודיע לו 1393נ/השתלשלות העניינים, 

 17שתעביר לו את תגובתך עוד הערב, הייתה לך נטייה להיפגש אבל התחושה 

 18היא שלא משנה מה הוא אמר המטרה צוירה, כך אתה מציג בפני גידי וייץ. 

 19טועה, אל תניח הנחות מראש, הייתי בא אליך גידי וייץ אומר לך שאתה 

 20בנפש חפצה בלב פתוח, שזה נשמע כמעט כמו שימוע בפרקליטות, אך 

 21זכותך, אולי אחרי יזדמן לנו.  - -לצערי העדפת להתבצר מאחורי חומה של 

 22רשבסקי והוא אמר את אותו הדבר, וואז אתה אומר לו דיברתי עכשיו עם 
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 1רשבסקי זה אתה יכול ול פי המצפון. כלומר שאתה ישר, משתדל לפעול ע

 2 להסביר לנו רק מי זה? 

 3 יוסי.  ת.

 4 איתו התייעצת בעניין?  ש.

 5 גידי. ת.

 6 גידי וייץ? ש.

 7 כן. ת. 

 8רשבסקי באותה תקופה הוא מנכ"ל ערוץ ווהוא אמר לך שהוא אדם ישר.  ש.

 9 , נכון?10

 10 כן. ת.

 11. ובסופו של 10אז אתה התייעצת עם מנכ"ל גלובס ועכשיו עם מנכ"ל ערוץ  ש.

 12אמרתי לך  1394נ/דבר התקיימה הפגישה בינך לבין גידי וייץ, נכון? 

 13כפי  - -בתחילת הפרק הזה שאני אראה לך שלמרות שהחלטת שלא 

 14שהראיתי לך בהתחלה בסוף מתקיימת פגישה, אנחנו עכשיו יודעים שזה 

 15 בהצעת עמוס שוקן שאתה סומך עליו מאוד, נכון?

 16 כן, כן.  ת.

 17מה הפגישה. פה זה מתחבר לרול הישן שוב, כבודכם, כדי להציג את והתקיי ש.

 18 , שם.13887התמונה המלאה, אני לא אתעכב איתך על זה. 

 19דרך אגב, כל מהלך פה אתה שואל אם, כל מהלך פה כולל הפגישה עם  ת.

 20 עמוס והכל תואם עם שאול והוא עודכן. 

 21קן אתה מעתיק אנחנו ראינו לפני הפגרה שאת ההתכתבות עם עמוס שו ש.

 22 כלשונה ומעביר אותה לשאול אלוביץ'.

 23 אני לא זכרתי כל דבר שנעשה. ת.
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 1שואל אותך מר אלוביץ' אני חושב,  13887-בסדר, אז אני עוזר לך להיזכר. ב ש.

 2 סליחה, אתה שואל אותו.

 3 אילן שואל את שאול. עו"ד יהודית תירוש:

 4 "אתה רוצה התייעצות?"  עו"ד ז'ק חן:

 5 עם שאול, רוצה התייעצות עם שאול. ירוש:עו"ד יהודית ת

 6תתקשר אחרי שאול, שואל אותך אם זה חשוב ואז אתה  אלקלעיכן, ול עו"ד ז'ק חן:

 7עונה לו לא דחוף, אני פוגש אותו. כלומר ידעתם על מה אתם מדברים, על 

 8פגישה עם גידי וייץ בשמונה בבוקר אם יש עוד משהו שכדאי שאני אחדד 

 9, שנכנסת בהשתלשלות 13887דבר איתי, אחרת אין צורך. בסדר? זה שורה 

 10ש כפי שאני מציג אותו, בסדר? אתה כתבת לשאול העניינים בחומר החד

 11 שאתה מאמין שאם תפגוש אותו תהפוך את הכתבה לפחות גרועה, נכון? 

 12 כן. ת.

 13 כך גילית אז. ש.

 14 נכון. ת.

 15 התבדית. ש.

 16 כנראה. ת.

 17 בוא תגיד מילה על הפגישה הזאת עם גידי וייץ. ש.

 18 מה אתה שואל? ת.

 19 על הפגישה עם גידי וייץ.אם לא תספר לנו, לא תגיד לנו מילה  ש.

 20 מה היה שם? ת.

 21 כן, מה סיפרת לו? ש.

 22אני חושב שחזרתי על עיקרי ה, לא זוכר את זה כל כך טוב, אני חושב  ת.

 23שחזרתי על עיקרי הדברים שמן הסתם מופיעים בתוך התגובה שיש גם 
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 1כתבות כאלה ויש גם כתבות כאלה, אני מניח שזה פחות או יותר תאם את 

 2 שידעתי שאני מעביר לו באותו ערב.  נוסח התגובה

 3 אוקיי.  ש.

 4 - -אני לא זוכר את  ת.

 5שוב אנחנו חוזרים לרול הישן כדי שתהיה לנו השתלשלות העניינים  ש.

 6לא תגיד מילה על  אלקלעיברול הישן שואל אותך  13904במלואה. בשורה 

 7ואז הוא אומר לך אני מריח מהטקסט כי אמרת לו שתכף אני  הפגישה?

 8ואעדכן, שהיה טוב ואז אתה אומר לו לאו דווקא, פגישה שלך איתו  אדבר

 9גם הוא להיפגש עם גידי  אלקלעיחשובה מאוד ולכן אתה עכשיו מדרבן את 

 10 וייץ, נכון?

 11 נכון. ת.

 12שוב, אני מצטער למלאכת השזירה שאנחנו  1395נ/כן. ובחומר החדש  ש.

 13ת המשפט לא עושים כאן, פשוט ישן נכנס בחדש, נכנס בישן וכדי שבי

 14יוטעה צריך להציג את התמונה כולה ברצף שלה. על עכשיו היה לנו רק את 

 15הישן. אנחנו רואים שהמשך ההתכתבות שלך עם גידי וייץ נוגע לרצון שלך 

 16להוסיף על התגובה ולשנותה, בין היתר על דברים נוספים שנאמרו בפגישה, 

 17עים, מקובל? נכון? נקצר. ארצה להוסיף כמה דברים שנאמרו ולא מופי

 18. ארצה להוסיף כמה דברים שנאמרו 10:44וודאי. נכון? אתה רואה? בשעה 

 19ולא מופיעים כבר בתגובה ששלחת לו עוד קודם והוא אומר לך וודאי, 

 20 בסדר? 

 21 אתה רוצה את זה בהגדלה על המסך, מר ישועה?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 22  לא, פה זה בסדר.  ת.

 23 הגדיל.אפשר ל עו"ד ז'ק חן:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 נתניהו ואח'נ/מדינת ישראל  67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  04

 

 4793 

 1 זה בסדר.  ת.

 2הנה, ארצה להוסיף כמה דברים שנאמרו ולא מופיעים, מקובל? וגידי וייץ  ש.

 3אומר לך וודאי, בסדר? רק הוא מבקש שלא תהיה מגילת אסתר, תשתדל 

 4 לא לשחזר את מגילת אסתר, כי שלחת לו כבר תגובה מאוד ארוכה, נכון?

 5 כן. ת.

 6אסתר, הדברים אפקטיביים,  ואז אתה אומר לו אחלה, לא תהיה מגילת ש.

 7מידע מדויק, עכשיו אתה משתמש בשכנוע שלו שאתה מדבר מדם ליבך, זה 

 8 אותנטי, התכוונת לדבר מדם ליבך בתגובה לגידי וייץ ולומר לו את האמת? 

 9זה היה מאוד חשוב לי במובן הזה כמובן שמה שנאמר פה היו דברים רבים  ת.

 10 לא נכונים.

 11ק מדם ליבך. ואז לפני שאתה מעביר את התגובה נכון, לכן לא היה בדיו ש.

 12כבודכם, אתה מעביר אותה לשאול  1397נ/-ו 1396נ/-המתוקנת אני מפנה ל

 13גיא הדס ומוטי שרף ואתה מבקש מהם הערות כי אתה מעוניין לשלוח 

 14, אני אומר 1399נ/-ו 1398נ/לגידי וייץ עוד באותו ערב, תחילה אתה מקבל 

 15יוכל לעקוב ומיד תקבל את המסמכים, את  את זה שוב כדי שבית המשפט

 16 ההערות של גיא הדס. 

 17 , כן? 12:44זה  ת.

 18 1399-ו 1398נ/אני מיד נותן לך את המסמכים האלה, זה  13:30-ו 13:09 ש.

 19 אלה ההערות של גיא הדס.

 20 סליחה רגע, אני הלכתי לאיבוד.  ת.

 21ראש הממשלה  - -וההערות שלו, התיקונים שלו זה במקום מר נתניהו  ש.

 22ובמקום תפקידי לאזן בין זכות הציבור לדעת לבין הנזק הכלכלי שעלול 
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 1תפקידי לאזן בין זכות הציבור לדעת לבין הצורך לדאוג  וואלהלהיגרם ל

 2 , אלה ההערות שלו.וואלהלהצלחתה העסקית של 

 3מסמכים ולא יודע  4מסמך אתה? יש לי  סליחה, אני לא עוקב, באיזה ת.

 4 באיזה.

 5 אלה התיקונים של גיא הדס לתגובה שאתה העברת לו. 1398נ/-תסתכל ב ש.

 6 אני רואה. ת.

 7 בסדר? התגובה המתוקנת לגידי וייץ. והתיקונים הם מסומנים. ש.

 8 בסדר. ת.

 9בסדר? במקום מר נתניהו ראש הממשלה, התיקון האחר זה כפי שהקראתי  ש.

 10 ם, אני לא אחזור על זה.לך קוד

 11 ראיתי.  ת.

 12בסדר? יופי. ואחרי זה אתה שולח את הנוסח שלך אחרי שקיבלת את  ש.

 13גם בפניך, שוב, לשאול ולגיא הדס,  1399נ/התיקונים של גיא הדס זה 

 14, אחרי 27.10.15-בסדר? ורק אז, תראה כמה התקדמנו בזמן, אנחנו ביום ה

 15רת שהן מכילות אינפורמציה טיוטות של תגובה שאתה אמ 1234ששלחת 

 16לא נכונה, האחת שמקורה באיתן מדמון, השנייה בך, השלישית בך 

 17מקוצרת, הרביעית בך אחרי שתיקנת את הערות גיא הדס, רק אז אני 

 18, מופיע הדבר היחיד שהופיע בעדות הראשית שלך, שוב 1400נ/-מפנה ל

 19לך בשעה  ושוב ושוב ושוב, מוטי שרף מתבסס על התגובה שלך, הוא כותב

 20משום שזה מה שכתבת לו כל הזמן, שזו בעיה לכתוב ששאול ביקש  13:38

 21שהאתר יהיה במרכז כיוון שהטענה שלנו ששאול לא התערב, הטענה שלנו 

 22על בסיס מה שאתה כתבת לו ששאול לא התערב בכלל. ואז אתה עונה לו 

 23י חייבים לתת לו משהו. ואתה מוכן לכתוב את המילה המליץ, זה מה שמוט
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 1שרף אמר, הנה התגובה שלך והנה הרקע להתערבות של מוטי שרף על 

 2בסיס מה שאמרת. יש לך בהנחיית בית המשפט משהו להוסיף על כל מה 

 3 שאמרת עד עכשיו? 

 4מוטי שרף ממלא את האינטרסים של שאול, הוא לא בא למלא פה את  ת.

 5א האינטרסים שלי, זה התפקיד שהוא מילא לכל אורך הדרך, כל מה שהו

 6בהירות בנושא הזה, פה אתה רואה  - -רצה הוא אמר, קיבלתי ממך 

 7שבמקום היחיד שבו אני מנסה להגיד איזשהו משהו שהוא נכון זה קשור 

 8את המשפט  - -וכדומה, זה מראה לך את רוח הדברים, הייתי  - -לאג'נדה 

 9במרכז פוליטי שזה חלק  - -בו אתה אומר שקיבלתי מאלוביץ' הנחיה 

 10שמענו פה ויש לנו בעיה, גם זה רוח הדברים, צריך לנקות את מהדברים ש

 11שאול לגמרי, אומר לי לא ניקית מספיק, אנו טוענים ששאול לא מתערב, 

 12  - -אתה טוען שאני הצעתי לו ששאול 

 13 הצעת לו, הראיתי לך. ש.

 14 אז הוא אימץ את זה, בסדר, אם זאת הטענה שלך. ת.

 15 זה התפקיד שלו. ת.

 16 את זה ממני, שזה אסטרטגיה של שאול. שמוטי שרף גילה ת.

 17 לא, לא. ש.

 18 תן לו לענות, רגע.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 19  - -הטענות שלך שמי ש  ת.

 20אל תנסח את הטענות שלי, פה אני כן אפריע לו, גברתי, הוא אומר לי  עו"ד ז'ק חן:

 21 הטענות שלך. 

 22ך לכיוון לא נכון. תן לי אתה לא נותן לי לענות כל פעם שנראה לך שזה הול ת.

 23 בבקשה לענות, זה כבר עובר באמת כל גבול.
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 1 כן, בוא תשלים את התשובה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2הטענות שלך הן כמו שאתה עכשיו אמרת לי זה שמי שמנסח תשובות  ת.

 3שקריות זה איתן מדמון, זה אני, זה כל אחד, גיא הדס ניסח את תגובתו 

 4איזושהי מתכת אצילה, היא קוראת את  - -מזכיר  - -קרא  של שאול, שאול

 5כל הדברים ונדהמת מהשקרים של כולם ואיכשהו מסכימה, באופן פסיבי 

 6או לא באופן פסיבי ובשנייה האחרונה, שאול מעורב לאורך כל הדרך, 

 7שום דבר, אני לא אדם שהוא אסף מהרחוב ועשה לי שום טובה,  - -מקבל 

 8 זה הכל. 

 9 הוא הרעיף עליך מיליונים. ן:עו"ד ז'ק ח

 10 - -לא הרעיף עליי שום מיליונים, אני הרעפתי עליו  ת.

 11 ]מדברים ביחד[

 12הוא לא עשה איתי שום חסד, כל חיי הצטיינתי בכל תפקיד שהייתי בו, לא  ת.

 13 לבלבל את המוח, אף אחד לא עשה, הוא לא אסף אותי מהרחוב, זה הכל. 

 14  - -אני מסכים איתך ש  ש.

 15 תן לו עכשיו לסיים, חכה, תן לו לסיים פעם את המשפט.   פלדמן: -פטת ר' פרידמן כב' השו

 16אתה מטיח דברים שהם באמת תת רמה. התיאור הזה שאיתן אשם ואני  ת.

 17אשם והמצאנו את הכל בשביל עצמנו וכדומה הכל בשביל להגן על שאול 

 18שרף, ועל ראש הממשלה וגם במקום הזה בסופי לכל אורך הדרך היה מוטי 

 19לכל אורך הדרך בוודאי היה שאול, ואנחנו היינו אינסטרומנטים של שאול 

 20 - -ואני שיתפתי איתו פעולה כפי ש 

 21מכיוון שהפרוטוקול לא מזהה אמירות בסגי נהור אני אמרתי לו על מנת  עו"ד ז'ק חן:

 22להגן על עצמך והוא אמר בסדר, "להגן על עצמי" אבל לא התכוונת לזה 

 23 איתי, נכון?באמת, לא הסכמת 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 נתניהו ואח'נ/מדינת ישראל  67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  04

 

 4797 

 1 נכון. תודה שבדברים שוליים אתה מגן עליי. ת.

 2לא, לא, זה דברים מאוד חשובים, אנחנו מדייקים איתך. עכשיו אני  ש.

 3 ממשיך. 

 4שניה, אתה פשוט דילגת על ליאור, ואני שואלת אותך כי אמרת לו שאתה  עו"ד יהודית תירוש:

 5אותך אם אתה מציג לו את כל ההתכתבויות של מוטי שרף, אני שואלת 

 6 מתכוון להציג לו של ליאור קודם או לא?

 7 חלפתי כבר.  26-? לא, של ה26-של ה עו"ד ז'ק חן:

 8אני שואלת, אתה מציג בפני עד, כשאתה מציג לו את כל ההתערבויות שלו  עו"ד יהודית תירוש:

 9 בנושא, אני שואלת, אני לא רוצה להתערב יתר על המידה. 

 10דר גמור, כי אם אני מציג לו מצג שהוא לא נכון אז זה יכול לא, לא, זה בס עו"ד ז'ק חן:

 11 להיות.

 12של מוטי שרף בעניין תגובה  26-אני שואלת, בגלל זה אני שואלת, יש מייל ב עו"ד יהודית תירוש:

 13שזה אותו דבר, אותו רעיון ויש שם אמירות שונות, אם אתה  - -ותגובה של 

 14את זה בחוזרת להשלמת  מתכוון להציג לו, אם לא אני אוכל להציג לו

 15 התמונה, אין בעיה.  

 16יש שני מיילים שאני רואה, תקני אותי אם  26.10-בסדר, חברתי צודקת, ב עו"ד ז'ק חן:

 17יש יותר, לא, יש מייל אחד שמוטי שרף שולח, שבו הוא, יש לי פה תמצית, 

 18וכותב שהציטוט האם  אלקלעיאין לי את המייל הנגיש, על תגובתו של 

 19והוא מסוקר, התשובה היא כן, הוא ציטוט מסוקר  - -שנתן  ישנה בחינה

 20לפיה  אלקלעיולדעתו צריך להוריד, והוסיף שאמירה של  אלקלעישל 

 21  - -כעורך הוא מרגיע את הטון כלפי נתניהו זו 

 22 איזה מוצג זה אדוני? כבוד השופט משה בר עם:

 23 זה לא מוצג.  עו"ד ז'ק חן:
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 1 כאן? בקלסר  - - כבוד השופט משה בר עם:

 2לא, לא, זה לא נכנס כאן, ככל הנראה באמת, לא ככל הנראה, מחמת  עו"ד ז'ק חן:

 3טעות, אבל זה לא משנה משום שזה בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר, 

 4 אנחנו מדברים על אחרי.

 5  אתה לא נותן לו לראות את זה ואתה אומר שזה אותו דבר? עו"ד יהודית תירוש:

 6 ייאמן.  זה פשוט לא עו"ד ז'ק חן:

 7  - -לא, אני רק אומרת אז  עו"ד יהודית תירוש:

 8 ]מדברים ביחד[ 

 9 . 26.10-יש פה מסמכים מה פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 10אבל גברתי ,זה בדיוק הסכנה, אני ממש, ושוב, אני עושה את זה רק משום  עו"ד ז'ק חן:

 11אז אני שזה נשמע כל כך הרבה פעמים ומשום שזה פשוט כל כך לא הוגן, 

 12 שניה אבקש להראות לבית המשפט, ככה אני מבקש. 

 13 ]מדברים ביחד[

 14אפשר היה לענות יש לי את הקצב שלי ואני רוצה להציג אחר כך. אני  עו"ד יהודית תירוש:

 15שאלתי מאחר שחברי אמר לעד שהוא מציג לו את כל המעורבות של מוטי 

 16את היום הזה, שרף, וראיתי שהוא דילג יום, שאלתי אם כוונתך להראות 

 17עשיתי את זה הכי בעדינות, אפילו לא אמרתי מה בדיוק יש שם, עד שאתה 

 18לא שאלת אותי תגידי לי מה, ולכן אין כל מקום לאמירות האלה 

 19 ולתשובות האלה.

 20 אני אגיד מדוע יש מקום, משום שאני לא סיימתי את החקירה שלי.  עו"ד ז'ק חן:

 21 אז תגיד. עו"ד יהודית תירוש:

 22יש מנטרה שחוזרת על עצמה, לא, אבל אני הספקתי  - -ולכן חברתי  חן: עו"ד ז'ק

 23 להתבלבל. 
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 1  - -שאלתי  עו"ד יהודית תירוש:

 2הספקת אפילו לבלבל אותי, מכיוון שזו מנטרה שחוזרת על עצמה, במעין   עו"ד ז'ק חן:

 3מקהלה מהעד ומהתביעה על הטעיה, הטעיה, הטעיה, אני לא מקבל את 

 4 זה.

 5 לא אמרתי.  תירוש:עו"ד יהודית 

 6לא היו דברים מעולם, אף פעם, אף פעם אחת כזאת, יכול להיות שטעינו  עו"ד ז'ק חן:

 7בטעות בתום לב, פעם אחת לא הייתה כזאת, זה דבר שאנחנו מקפידים 

 8 עליו מאוד מאוד. 

 9לא הייתה כאן טענה, עורך דין חן אדוני לא הייתה כאן טענה  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 10 שאדוני מטעה, הייתה טענה שאולי השמטת. 

 11לא, ולכן חברתי, אבל זו דוגמה לכך גברתי שחברתי צריכה לשבת במטותא  עו"ד ז'ק חן:

 12ממנה, שאני אסיים את הנושא ואז תבוא ותגיד הצגת לו, הצגת לו, שאתה 

 13יות של מוטי שרף, אתה פסחת על התערבות, זו מציג לו את כל ההתערבו

 14דרך אחת למשל. דרך אחרת זה לבוא ולהגיד בחקירה החוזרת חברי הציג 

 15לך את כל ההתכתבות המתיימרת להיות התכתבות עם מוטי שף, אבל אני 

 16מציגה לך התכתבות נוספת שהוא דילג עליה, אי אפשר להפריע לי ברצף 

 17  - -החקירה הנגדית 

 18אדוני רץ בכרונולוגיה, אדוני לכאורה פסח על היום הזה ולכן כנראה  משה בר עם:כבוד השופט 

 19 בהקשר הזה הוא נשאל.

 20 אז בסדר, אז היא יכולה להתאפק, אז היא יכולה להתאפק ולא להפריע לי.  עו"ד ז'ק חן:

 21 ]מדברים ביחד[ 

 22רלוונטי. כל מה עורך דין בן צור, כל מה שאדוני אומר לא   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 23שעשתה התובעת זה קמה ואמרה אם אומרים לעד שהכל הוצג, אם יש 
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 1דברים שלא הוצגו אז רק תגידו לי אם אתם מתכוונים להציג או לא, אם 

 2 יש טעות, זה הכל. 

 3ממש הכל, גברתי, כן, אנחנו לא סופגים את ההערות האלה על הטעיות ועל  עו"ד ז'ק חן:

 4 מן באמצע חקירה נגדית לפני שהסתיימה.הטעיות, זה דבר חוזר כל הז

 5 טוב. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6 אבל אני אמשיך. אז תדע שאני אגיע לזה, בסדר?  עו"ד ז'ק חן:

 7 עורך דין חן, מה לוח הזמנים של אדוני?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 8ם אחד, אני לפי מה אני דיברתי על יום וחצי וקיוויתי לצמצם את זה ליו עו"ד ז'ק חן:

 9שאני רואה עכשיו אם אנחנו מסיימים עכשיו אז יש לי עוד חצי יום, לא 

 10 הצלחתי לצמצם.

 11 - -וזה זמן מתאים לאדוני  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 12אבל אני אאמץ את שיטת גברתי, את הצעת גברתי כי אני חושב שהיא  עו"ד ז'ק חן:

 13 להוסיף. מאוד יעילה לשאול אותו אם יש לו מה

 14השאלה שלי אם אדוני חושב שכדאי לעצור פה או שאדוני   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15 באמצע משהו ורוצה לסיים אותו? 

 16 דקות רק כדי לסיים נקודה? 5אם אפשר אולי  עו"ד ז'ק חן:

 17 אין בעיה, לכן אני שואלת, אז תמשיך. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18 אם אפשר, בסדר? דקות 5 עו"ד ז'ק חן:

 19 כן, כן.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 20 אנסה לעשות את זה מהר, אם זה ילך לאט אז נעצור.  עו"ד ז'ק חן:

 21 טוב, לאן הגענו?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1-מה 1404נ/, 1403נ/, 1402נ/, אגיש את זה כמקובץ כדי לרוץ, 1401נ/ עו"ד ז'ק חן:

 2, גם הן חומר חדש כמו כל החומר שהגשתי 13:49 , החל מהשעה27.10.15

 3 מיילים.  4היום, 

 4 תודה. ת.

 5 באותו עניין?   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6מיילים באותו עניין, כן, אני לא אתעכב עליהם, למעט מייל אחד  4 עו"ד ז'ק חן:

 7שהבטחתי לעד שאני אגיע אליו, שוב, כדי להראות אותו ברצף הזמנים 

 8איפה מופיעה האמירה הזאת בהתבסס על התגובה שלו אם כבודכם יראה 

 9ששם אומר מוטי שרף שוב, מתבסס על מה שראינו, אם זה מצב  1403נ/את 

 10ששאול ינחה, ימליץ הגדרה של מרכז פוליטי היא הדברים אסור 

 11סובייקטיבית, בסדר? העד הרי התייחס שבאיזשהו מקום מוטי שרף נתן לו 

 12הנחיה ואמר לו אפילו מרכז סובייקטיבי לא טוב להגיד, אני מזכיר 

 13לכבודכם, הנה המופע הגיאוגרפי של האמירה הזאת, בסדר? על מה 

 14 שהצגתי לך עכשיו יש לך מה להוסיף?

 15 כן.  ת.

 16 בבקשה. ש.

 17למטה דילגת על האמירה שלי בתחתית העמוד: מוטי אני חושב  1430-ב ת.

 18שהייתי חייב לתת משהו, זה נראה לא אמין שלא דובר על זה בכלל, אני 

 19גם  - -יכול לשנות למילה המליץ לי במקום ביקש למרות שאני חושב שגם 

 20עם זה ואני אומר  - -שכבר ברור שאני לא  state of mind-מראה את ה

 21תשמע, זה לא אמין לגמרי מה שאנחנו, בוא ננסה לתת משהו וזה שיקף את 

 22 הצורה שבה התגובה הזאת נוסחה לכל אורך הדרך.

 23 אוקיי, בסדר, הלאה.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1מר לך מוטי שרף דקות, לא אתווכח איתך, בכל פנים מה שא 5טוב, יש  עו"ד ז'ק חן:

 2והמיקום הגיאוגרפי של מה שאמר לך מוטי שרף שעליו תלית את צרות 

 3על פני לוחות הזמנים שהראיתי לך היום מופיע גם הוא  - -העולם כולו 

 4, הפניתי את תשומת לב בית המשפט הנכבד אליו. 1403נ/במייל הזה 

 5 עכשיו, תסתכל בבקשה, אתה קיבלת את התיקונים של מוטי שרף?

 6 לא זוכר. ת.

 7אתה אמרת שכפו עליך לשקר. אז אתה וודאי זוכר אם אתה אומר אמירה  ש.

 8 כל כך חריפה. לא, לא, זה לא מופיע פה, זה מופיע בקובץ הבא.

 9 אה. ת.

 10  - -אז אני שואל אותך, האם אתה  ש.

 11 של ההמליץ? את המילה הזאת? לא, לא זוכר. ת.

 12, 1405נ/את הקובץ הבא לא זוכר, זה גם תשובה, נקצר. אני מציג לך  ש.

 13, נותן לך את זה כמקבץ. אני מפנה את בית המשפט לאותם 1407נ/, 1406נ/

 14מיילים, שוב, זה שרשור. הראשון זה מגידי וייץ שאתה שולח לו את 

 15התגובה, אחרי אותה התייעצות ואחר כך אתה מעביר לגיא הדס ושאול 

 16כי הוא לא הצליח את התגובה ששלחת לגידי וייץ ואחר כך לגידי וייץ שוב 

 17 לפתוח, וזה המקבץ של המיילים שהראיתי אחר כך.

 18רגע, תן לו להסתכל, אלא אם אתה לא רוצה לשאול אותו כלום  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 19 על זה. 

 20אני רוצה לשאול אותו אם יש לו, בהנחיית בית המשפט אם יש לו מה  עו"ד ז'ק חן:

 21 להוסיף על מה שאמר עד עכשיו. 

 22 בסדר גמור, תן לו רק לראות את מה שהוא קיבל.  פלדמן: -' השופטת ר' פרידמן כב

 23 כן? ת.
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 1 בסדר? יש לך מה להוסיף? עו"ד ז'ק חן:

 2 לא. ת.

 3, שני מסמכים מהחומר 1409נ/ואת  1408נ/לא. עכשיו אני מראה לך את  ש.

 4החדש, הראשון הוא התכתבות עם גידי וייץ בעניין קיצור התגובה, הוא 

 5ך זה עדיין ארוך מידיי, והשני זה ניסיון נוסף שלך לדבר עם עמוס אומר ל

 6 , בסדר? יש לך מה להוסיף למה שאמרת עד עכשיו?1409נ/שוקן, זה 

 7 לא. ת.

 8 זו נקודה כבודכם אולי אפשר לעצור.  ש.

 9 נעשה הפסקה ונמשיך מחר.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 10 אני אחזור אליו, אבל זו נקודה טובה להפסיק.  אני עדיין באותו נושא אבל עו"ד ז'ק חן:

 11 בסדר, אז אנחנו נסיים את הדיון להיום.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 12 תודה רבה.  עו"ד ז'ק חן:

 13 *סוף הקלטה* 

  14 
 15 חמד דקל ידי על הוקלד


